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Lisenziyalar vә icazәlәr haqqında
AZӘRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Bu Qanun Azәrbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94‑cü maddәsinin I hissәsinin 1‑ci vә 10‑
cu bәndlәrinә uyğun olaraq, Azәrbaycan Respublikasında sahibkarlıq fәaliyyәtinin (maliyyә bazarları
sahәsindә istisna olmaqla) hәyata keçirilmәsi ilә bağlı lisenziya vә icazә sisteminin tәnzimlәnmәsinin
hüquqi, iqtisadi vә tәşkilati әsaslarını müәyyәn edir.
1‑ci fәsil
Ümumi müddәalar
Maddә 1. Әsas anlayışlar
1.0. Bu Qanunda istifadә olunan әsas anlayışlar aşağıdakı mәnaları ifadә edir:
1.0.1. әrizәçi – lisenziyanın vә icazәnin alınması üçün lisenziya vә icazә verәn orqana әrizә ilә
müraciәt edәn, tәşkilati hüquqi formasından asılı olmayaraq, hüquqi şәxs, xarici hüquqi şәxsin ﬁlialı,
nümayәndәliyi vә fәrdi sahibkar;
[1]

1.0.2. lisenziya verәn orqan – lisenziya vermәk sәlahiyyәtinә malik olan dövlәt orqanı;
1.0.3. icazә verәn orqan – icazә vermәk sәlahiyyәtinә malik olan inzibati orqan;
1.0.4. lisenziyanın (icazәnin) sahibi – lisenziyaya (icazәyә) malik olan, tәşkilati hüquqi
formasından asılı olmayaraq, hüquqi şәxs, xarici hüquqi şәxsin ﬁlialı, nümayәndәliyi vә fәrdi
sahibkar;
1.0.5. lisenziya vә icazә sistemi – lisenziya tәlәb olunan fәaliyyәt növlәrinin vә icazәlәrin
siyahısının müәyyәn edilmәsi, lisenziyanın (icazәnin), onun dublikatının vә әlavәsinin verilmәsi,
lisenziyanın (icazәnin) yenidәn rәsmilәşdirilmәsi, dayandırılması, bәrpa edilmәsi vә lәğvi, şәrtlәrinә
riayәt olunmasına nәzarәtlә bağlı prosedurların mәcmusu;
1.0.6. lisenziya şәrtlәri – lisenziyanın alınması üçün әrizәçinin vә lisenziyada göstәrilәn fәaliyyәti
hәyata keçirәrkәn lisenziya sahibinin yerinә yetirilmәli olan, Azәrbaycan Respublikasının qanunları
ilә müәyyәn edilәn tәlәblәr;
1.0.7. icazә şәrtlәri – icazәnin alınması üçün әrizәçinin vә icazәdә göstәrilәn hәrәkәti hәyata
keçirәrkәn icazә sahibinin yerinә yetirilmәli olan, Azәrbaycan Respublikasının qanunları ilә müәyyәn
edilәn tәlәblәr;
1.0.8. lisenziya – müvaﬁq sahibkarlıq fәaliyyәti növünün hәyata keçirilmәsi üçün әrizәçiyә
lisenziya verәn orqan tәrәﬁndәn verilәn rәsmi sәnәd;
1.0.9. ümumi lisenziya – lisenziya tәlәb olunan fәaliyyәt növünü onun bütün alt növlәrinin hәr
biri üçün ayrılıqda xüsusi lisenziya almadan hәyata keçirmәk hüququ verәn lisenziya;
1.0.10. xüsusi lisenziya – lisenziya tәlәb olunan fәaliyyәt növünün bir vә ya bir neçә alt növünü
hәyata keçirmәk hüququ verәn lisenziya;
1.0.11. icazә – müvaﬁq sahibkarlıq fәaliyyәti növünün hәyata keçirilmәsi vә ya sahibkarlıq
fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsi ilә bağlı müәyyәn hәrәkәtlәrin (bundan sonra – hәrәkәt) yerinә
yetirilmәsi üçün icazә verәn orqan tәrәﬁndәn verilәn rәsmi sәnәd (icazә, razılıq, sertiﬁkat,
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şәhadәtnamә, akkreditasiya vә s.), әrizәçi ilә bağlanılan müqavilә vә әrizәçiyә münasibәtdә edilәn hәr
hansı digәr hәrәkәt;
1.0.12. sәlahiyyәtli orqan – lisenziya (icazә) verilmәsi sahәsindә dövlәt siyasәtini vә metodiki
rәhbәrliyi hәyata keçirәn müvaﬁq icra hakimiyyәti orqanı;
1.0.13. “bir pәncәrә” prinsipi – lisenziyanın vә icazәnin verilmәsi ilә bağlı bu Qanunun 13‑cü
maddәsindә nәzәrdә tutulan sadәlәşdirilmiş inzibati icraat.
Maddә 2. Lisenziyalar vә icazәlәr haqqında Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyi
2.1. Lisenziyalar vә icazәlәr haqqında Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Azәrbaycan
Respublikasının Konstitusiyasından, “Sahibkarlıq fәaliyyәti haqqında” Azәrbaycan Respublikasının
Qanunundan, bu Qanundan, “İnzibati icraat haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanunundan vә
Azәrbaycan Respublikasının digәr qanunvericilik aktlarından ibarәtdir.
2.2. Azәrbaycan Respublikasının tәrәfdar çıxdığı dövlәtlәrarası müqavilәlәrdә bu Qanundan
fәrqli qaydalar müәyyәn edildikdә, hәmin beynәlxalq müqavilәlәr tәtbiq olunur.
Maddә 3. Qanunun tәtbiq dairәsi
3.1. Bu Qanun (maliyyә bazarları sahәsindә istisna olmaqla) Azәrbaycan Respublikasında
sahibkarlıq fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsi ilә bağlı lisenziya tәlәb olunan fәaliyyәt növlәrinin vә
icazәlәrin müәyyәn edilmәsinin meyarlarını, onların siyahısını, lisenziya vә icazә sisteminin dövlәt
tәnzimlәnmәsinin prinsiplәrini, lisenziyanın (icazәnin), onun dublikatının vә әlavәsinin verilmәsi,
lisenziyanın (icazәnin) yenidәn rәsmilәşdirilmәsi, dayandırılması, bәrpa edilmәsi vә lәğvi
qaydalarını, lisenziya vә icazә verәn orqanların, onların vәzifәli şәxslәrinin vә lisenziya (icazә)
sahiblәrinin mәsuliyyәtini tәnzimlәyir.
3.2. Bu Qanun (maliyyә bazarları sahәsindә istisna olmaqla) Azәrbaycan Respublikasının
әrazisindә fәaliyyәt göstәrәn, tәşkilati hüquqi formasından asılı olmayaraq, bütün hüquqi şәxslәrә,
xarici hüquqi şәxslәrin ﬁlial vә nümayәndәliklәrinә vә fәrdi sahibkarlara, habelә lisenziya vә icazә
verәn orqanlara şamil olunur.
3.3. Bu Qanunun tәlәblәrinә әmәl olunmaqla, Azәrbaycan Respublikasının xüsusi qanunları ilә
lisenziyaların (icazәlәrin) verilmәsinә dair xüsusi qaydalar vә bu Qanunda nәzәrdә tutulmuş
müddәaları tamamlayan müddәalar müәyyәn oluna bilәr.
3.4. Maliyyә bazarları sahәsindә lisenziya vә icazә sistemi Azәrbaycan Respublikasının Mülki
Mәcәllәsi, “Banklar haqqında”, “Azәrbaycan Respublikasının Mәrkәzi Bankı haqqında”, “Bank
olmayan kredit tәşkilatları haqqında”, “Poçt haqqında”, “Sığorta fәaliyyәti haqqında”, “İnvestisiya
fondları haqqında”, “Lotereyalar haqqında” vә “Qiymәtli kağızlar bazarı haqqında” Azәrbaycan
Respublikasının qanunları ilә müәyyәn edilir.
Maddә 4. Lisenziya tәlәb olunan fәaliyyәt növlәrinin vә icazәlәrin müәyyәn edilmәsi
4.1. Lisenziya tәlәb olunan fәaliyyәt növlәri vә icazәlәr (maliyyә bazarları sahәsindә istisna
olmaqla) yalnız bu Qanunla müәyyәn edildikdәn sonra müvaﬁq sahәni tәnzimlәyәn Azәrbaycan
Respublikasının digәr qanunlarında әks edilir. Lisenziya tәlәb olunan fәaliyyәt növlәrini vә icazәlәri
müәyyәn edәn bu Qanundan vә müvaﬁq sahәni tәnzimlәyәn Azәrbaycan Respublikasının digәr
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qanunlarından başqa hәr hansı digәr hüquqi aktda lisenziya tәlәb olunan fәaliyyәt növlәrinin vә
icazәlәrin, hәmçinin müvaﬁq sahәni tәnzimlәyәn Azәrbaycan Respublikasının qanunlarından başqa
hәr hansı digәr hüquqi aktda lisenziyaların vә icazәlәrin alınmasından azadolma hallarının müәyyәn
olunmasına yol verilmir.
4.2. Lisenziya tәlәb olunan fәaliyyәt növlәri vә icazәlәr aşağıdakı meyarlardan biri nәzәrә
alınmaqla müәyyәn edilir:
4.2.1. fәaliyyәt növü dövlәt tәhlükәsizliyinә tәsir edir;
4.2.2. fәaliyyәt növü mәhdud tәbii ehtiyatlardan istifadәni nәzәrdә tutur;
4.2.3. fәaliyyәt növü әtraf mühitin ekoloji vәziyyәtinә mәnﬁ tәsir göstәrә bilәr;
4.2.4. fәaliyyәt növü qeyri‑mәhdud sayda şәxslәrin hәyatı, sağlamlığı vә әmlakı üçün tәhlükә
doğurur.
4.3. Lisenziya tәlәb olunan fәaliyyәt növlәri vә icazәlәrin siyahısı bu Qanunun 1, 2 vә 3 nömrәli
әlavәlәrindә müәyyәn edilir. Bu Qanunun 1 nömrәli әlavәsinin 2‑ci, 17‑ci, 18‑ci vә 19‑cu
maddәlәrindә göstәrilәn fәaliyyәt növlәri üzrә lisenziyalaşdırılan iş vә xidmәtlәrin siyahısını müvaﬁq
icra hakimiyyәti orqanı müәyyәn edir.
4.4. Bu Qanunun 1, 2 vә 3 nömrәli әlavәlәrindә, 1 nömrәli әlavәsinin 2‑ci, 17‑ci, 18‑ci vә 19‑cu
maddәlәrindә göstәrilәn fәaliyyәt növlәri üzrә müvaﬁq icra hakimiyyәti orqanının müәyyәn etdiyi
lisenziyalaşdırılan iş vә xidmәtlәrin siyahısında hәr hansı bir yeni lisenziya tәlәb olunan fәaliyyәt (iş
vә xidmәt) növünün vә ya icazәnin әlavә edilmәsi barәdә tәkliﬂә yanaşı, hәmin sahә üzrә bir
lisenziya tәlәb olunan fәaliyyәt (iş vә xidmәt) növünün vә ya icazәnin çıxarılması barәdә tәklif dә
verilmәlidir.
Maddә 5. Lisenziyanın vә icazәnin qüvvәsi
5.1. Azәrbaycan Respublikasında verilmiş lisenziya vә icazә onun bütün әrazisindә qüvvәdәdir.
5.2. Azәrbaycan Respublikasında verilmiş lisenziyaların (icazәlәrin) Azәrbaycan
Respublikasının әrazisindәn kәnarda tanınması, habelә xarici ölkәlәrdә verilmiş lisenziyaların
(icazәlәrin) Azәrbaycan Respublikasında tanınması mәsәlәlәri Azәrbaycan Respublikasının tәrәfdar
çıxdığı beynәlxalq müqavilәlәrlә tәnzimlәnir. Müvaﬁq icra hakimiyyәti orqanının müәyyәn etdiyi
siyahıda nәzәrdә tutulmuş beynәlxalq tәşkilatların vә beynәlxalq sәviyyәdә tanınmış tәşkilatların
verdiyi icazәlәr Azәrbaycan Respublikasında müvaﬁq icra hakimiyyәti orqanının müәyyәn etdiyi
qaydada tanınır.
5.3. Naxçıvan Muxtar Respublikasının lisenziya vә icazә verәn orqanları tәrәﬁndәn verilәn
lisenziya (icazә) yalnız Naxçıvan Muxtar Respublikasının әrazisindә qüvvәdәdir. Naxçıvan Muxtar
Respublikasının icra hakimiyyәti orqanları tәrәﬁndәn lisenziya verilәn fәaliyyәt növlәrinin siyahısını
müvaﬁq icra hakimiyyәti orqanı müәyyәn edir.
5.4. Lisenziyanın (icazәnin) sahibi lisenziyadan (icazәdәn) yalnız özü istifadә edә bilәr vә onu
başqa şәxsә verә bilmәz. Lisenziyanın (icazәnin) qüvvәsi lisenziya (icazә) sahibinin tәsisçi (iştirakçı)
olduğu hüquqi şәxslәrә, habelә lisenziyanın (icazәnin) sahibi ilә birgә fәaliyyәt, o cümlәdәn onunla
әmәkdaşlıq barәdә müqavilә әsasında fәaliyyәt göstәrәn başqa şәxslәrә şamil edilmir.
Maddә 6. Lisenziya vә icazә verәn orqanlar vә onların sәlahiyyәtlәri
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6.1. Lisenziya vә icazә verәn orqanlar Azәrbaycan Respublikasının qanunları ilә vә müvaﬁq icra
hakimiyyәti orqanı tәrәﬁndәn müәyyәn edilir.
6.2. Naxçıvan Muxtar Respublikasının әrazisindә lisenziya vә icazә verәn orqanlar Naxçıvan
Muxtar Respublikasının qanunları ilә vә müvaﬁq icra hakimiyyәti orqanı tәrәﬁndәn müәyyәn edilir.
6.3. Lisenziya vә icazә verәn orqan:
6.3.1. lisenziyanı vә icazәni, onun dublikatını vә әlavәsini verir, lisenziyanı vә icazәni yenidәn
rәsmilәşdirir, dayandırır, bәrpa vә lәğv edir;
6.3.2. verdiyi lisenziyalarla vә icazәlәrlә bağlı bu Qanunun 8.1‑ci maddәsindә göstәrilәn
mәlumatları әks etdirәn reyestri aparır vә onları yenilәndiyi gün reyestrdә qeydә alır;
6.3.3. verdiyi, dayandırdığı, bәrpa vә ya lәğv etdiyi lisenziyalarla vә icazәlәrlә (yalnız müvaﬁq
icra hakimiyyәti orqanının müәyyәn etdiyi siyahıda nәzәrdә tutulmuş icazәlәrlә) bağlı bu Qanunun
8.1‑ci maddәsindә göstәrilәn mәlumatları reyestrdә qeydә aldığı tarixdәn 3 iş günü müddәtindә
müvaﬁq icra hakimiyyәti orqanına göndәrir;
6.3.4. bu Qanunun 1 nömrәli әlavәsindә nәzәrdә tutulmuş fәaliyyәt növlәri üzrә lisenziya verәn
orqan verdiyi, dayandırdığı, bәrpa vә ya lәğv etdiyi lisenziyalar barәdә mәlumatı reyestrdә qeydә
alındığı tarixdәn 3 iş günü müddәtindә lisenziya verilmiş fәaliyyәt növü üzrә müvaﬁq nәzarәt
orqanına göndәrir;
6.3.5. bu Qanunun 8.1‑ci maddәsindә göstәrilәn mәlumatları lisenziyaların vә icazәlәrin vahid
reyestrinә daxil edilmәsi üçün sәlahiyyәtli orqana tәqdim edir;
6.3.6. әrizәçi tәrәﬁndәn lisenziyanın (icazәnin) alınması üçün tәqdim olunmuş sәnәdlәrin “Milli
arxiv fondu haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanunu ilә müәyyәn olunan müddәtlәrdә
saxlanılmasını tәmin edir;
6.3.7. lisenziya (icazә) şәrtlәrinә riayәt olunmasına nәzarәti hәyata keçirir (bu Qanunun 1
nömrәli әlavәsindә nәzәrdә tutulmuş fәaliyyәt növlәrinә verilmiş lisenziyalar üzrә lisenziya verәn
orqan istisna olmaqla).
6.4. Lisenziyanın vә icazәnin alınması üçün tәqdim olunan sәnәdlәrin formasının müәyyәn
edilmәsinә dair qanunla nәzәrdә tutulan hallar istisna olmaqla, lisenziya vә icazә verәn orqan
tәrәﬁndәn lisenziya vә icazә sisteminin tәnzimlәnmәsi ilә bağlı hüquqi aktların qәbul edilmәsinә yol
verilmir.
Maddә 7. Sәlahiyyәtli orqanın funksiyaları
7.0. Lisenziya vә icazә sisteminin tәnzimlәnmәsi ilә әlaqәdar sәlahiyyәtli orqan:
7.0.1. lisenziya vә icazә sahәsindә dövlәt siyasәtinin işlәnib hazırlanmasında iştirak edir vә
hәmin siyasәtin hәyata keçirilmәsini tәmin edir;
7.0.2. lisenziyalar vә icazәlәr haqqında Azәrbaycan Respublikası qanunvericiliyinin
tәkmillәşdirilmәsi ilә bağlı tәkliﬂәr verir vә hüquqi aktların layihәlәrini hazırlayır;
7.0.3. lisenziya vә icazә verәn orqanlar, habelә digәr dövlәt orqanları vә tәsәrrüfat subyektlәri
tәrәﬁndәn lisenziyalar vә icazәlәr haqqında Azәrbaycan Respublikası qanunvericiliyinә riayәt
olunmasına nәzarәt edir, habelә lisenziyaların vә icazәlәrin tәtbiqinә dair izahatlar verir;
7.0.4. lisenziya vә icazә verәn orqanlara bu sahәdә metodiki rәhbәrliyi vә onların informasiya
tәminatını hәyata keçirir;
7.0.5. ölkәdә verilmiş lisenziyaların vә icazәlәrin vahid reyestrini aparır;
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7.0.6. bu Qanunun 9.2‑ci maddәsindә nәzәrdә tutulmuş әsasnamәyә uyğun olaraq, “Lisenziyalar
vә icazәlәr” portalının fәaliyyәtinin tәmin edilmәsindә vә idarә olunmasında iştirak edir;
7.0.7. bu Qanunun 16.3‑cü maddәsindә nәzәrdә tutulmuş qaydada tәnzimlәyici tәsirin tәhlilindә
iştirak edir;
7.0.8. müvaﬁq icra hakimiyyәti orqanının tәsdiq etdiyi formada lisenziya blanklarının vә
әlavәlәrinin müvaﬁq icra hakimiyyәti orqanının müәyyәn etdiyi qaydada hazırlanmasına sifariş verir,
onların bölgüsünü hәyata keçirir, blanklardan istifadәnin uçotunu vә hesabatını aparır.
Maddә 8. Lisenziyaların vә icazәlәrin vahid reyestri
8.1. Sәlahiyyәtli orqan ölkәdә verilmiş lisenziyalar vә icazәlәrlә bağlı aşağıdakı mәlumatları
özündә ehtiva edәn vahid reyestr aparır:
8.1.1. lisenziya vә icazә verәn orqanın adı vә ünvanı;
8.1.2. lisenziyanın (icazәnin) sahibi barәdә mәlumatlar (hüquqi şәxsin, xarici hüquqi şәxsin
ﬁlialının, nümayәndәliyinin adı vә hüquqi ünvanı, fәrdi sahibkarın soyadı, adı, atasının adı, fәrdi
identiﬁkasiya nömrәsi vә fәaliyyәt ünvanı);
8.1.3. lisenziya (icazә) sahibinin vergi ödәyicisinin eynilәşdirmә nömrәsi;
8.1.4. lisenziyanın (icazәnin) verildiyi tarix vә qeydiyyat nömrәsi (icazә sәnәd formasında
verildikdә);
8.1.5. әgәr varsa, icazәnin müddәti (başlama vә başa çatma tarixlәri göstәrilmәklә);
8.1.6. lisenziyada göstәrilmiş fәaliyyәt növü vә icazәdә göstәrilmiş hәrәkәt;
8.1.7. lisenziyanın vә icazәnin әlavәsinin verildiyi tarix vә qeydiyyat nömrәsi (lisenziyanın vә
icazәnin әlavәsi verildikdә);
8.1.8. yenidәn rәsmilәşdirilmiş lisenziyanın vә icazәnin verildiyi tarix vә qeydiyyat nömrәsi
(lisenziya vә icazә yenidәn rәsmilәşdirildikdә);
8.1.9. lisenziyanın vә icazәnin dublikatının verildiyi tarix vә qeydiyyat nömrәsi (dublikat
verildikdә);
8.1.10. lisenziyanın vә icazәnin dayandırılması vә bәrpa edilmәsi haqqında inzibati aktın tarixi
vә nömrәsi (dayandırılmanın vә bәrpanın әsasları göstәrilmәklә);
8.1.11. lisenziyanın vә icazәnin lәğvi haqqında inzibati aktın tarixi vә nömrәsi (lәğv etmәnin
әsası göstәrilmәklә), mәhkәmә qәrarının tarixi vә onu qәbul edәn mәhkәmәnin adı.
8.2. Lisenziyaların vә icazәlәrin vahid reyestri elektron formada aparılır.
8.3. Bu Qanunun 6.3.2‑ci maddәsindә göstәrilәn reyestrә yeni mәlumatlar daxil edildikdә vә ya
reyestrdәki mәlumatlar dәyişdikdә, onlar lisenziya vә icazә verәn orqan tәrәﬁndәn lisenziyaların vә
icazәlәrin vahid reyestrinә daxil edilmәk üçün hәr ayın 10‑dәk elektron qaydada sәlahiyyәtli orqana
tәqdim olunur.
8.4. Lisenziyaların vә icazәlәrin vahid reyestrinin aparılması qaydası müvaﬁq icra hakimiyyәti
orqanı tәrәﬁndәn müәyyәn edilir.
Maddә 9. “Lisenziyalar vә icazәlәr” portalı
9.1. “Lisenziyalar vә icazәlәr” portalında:
9.1.1. lisenziyanın vә icazәnin, onun dublikatının vә әlavәsinin verilmәsinin, lisenziyanın vә
icazәnin yenidәn rәsmilәşdirilmәsinin, dayandırılmasının, bәrpasının vә ya lәğvinin elektron qaydada
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hәyata keçirilmәsi tәmin edilir;
9.1.2. bu Qanunun 12.2‑ci maddәsindә nәzәrdә tutulmuş mәlumatlar yerlәşdirilir vә hәmin
mәlumatlarda dәyişikliklәr baş verdikcә, onlar yenilәnir;
9.1.3. lisenziya vә icazә verәn orqanların hazırladığı sahibkarlıq sahәsinә aid hüquqi aktların
layihәlәri açıq müzakirә üçün yerlәşdirilir;
9.1.4. bu Qanunun 8‑ci maddәsinә uyğun olaraq, lisenziyaların vә icazәlәrin vahid reyestri
yerlәşdirilir.
9.2. “Lisenziyalar vә icazәlәr” portalının fәaliyyәtinin tәmin edilmәsi vә idarә olunması
mәsәlәlәri, hәmçinin portal vasitәsilә lisenziya vә icazәlәrin verilmәsi üçün sәnәd qәbulunun,
lisenziyanın vә icazәlәrin verilmәsinin xüsusiyyәtlәri müvaﬁq icra hakimiyyәti orqanının tәsdiq etdiyi
әsasnamәdә müәyyәn edilir.
2‑ci fәsil
Lisenziya vә icazә sisteminin dövlәt tәnzimlәnmәsinin prinsiplәri
Maddә 10. Lisenziya vә icazә sisteminin dövlәt tәnzimlәnmәsinin prinsiplәri
10.1. Lisenziya vә icazә sisteminin dövlәt tәnzimlәnmәsinin prinsiplәri aşağıdakılardır:
10.1.1. lisenziya tәlәb olunan fәaliyyәt növlәrinin vә icazәlәrin müәyyәn edilmәsinin qanuniliyi,
qәrәzsizliyi vә aşkarlığı;
10.1.2. lisenziya tәlәb olunan fәaliyyәt növlәrinә vә icazәlәrә, lisenziyanın vә icazәnin şәrtlәrinә
vә verilmәsi prosedurlarına dair mәlumatların açıqlığı;
10.1.3. lisenziyanın vә icazәnin “bir pәncәrә” prinsipi әsasında verilmәsi;
10.1.4. lisenziyanın vә icazәnin verilmәsinә, yenidәn rәsmilәşdirilmәsinә, dayandırılmasına,
bәrpasına vә ya lәğvinә susmaqla razılıq;
10.1.5. lisenziya vә icazә tәtbiq edilәrkәn, sahibkarların, cәmiyyәtin vә dövlәtin maraqlarının
mütәnasibliyi;
10.1.6. lisenziya vә icazә verilmәsinin tәtbiqi sahәsindә tәnzimlәyici tәsirin tәhlili;
10.1.7. bu Qanunun 21‑ci maddәsinә uyğun olaraq, lisenziyanın vә icazәnin verilmәsi ilә bağlı
әrizәçidәn yalnız qanunla müәyyәn edilmiş hallarda dövlәt rüsumunun vә ödәnişin alınması;
10.1.8. qanunvericiliyin pozulmasına vә bu pozuntular nәticәsindә sahibkara dәyәn zәrәrә görә
lisenziya vә icazә verәn orqanın vә onun vәzifәli şәxslәrinin mәsuliyyәti;
10.1.9. “İnzibati icraat haqqında” Azәrbaycan Respublikası Qanununun II vә III fәsillәrindә
nәzәrdә tutulmuş prinsiplәr.
10.2. Lisenziya vә icazә sisteminin tәnzimlәnmәsi ilә bağlı hәr hansı hüquqi aktın aydın olmayan
vә ya bir‑birinә zidd olan müddәaları sahibkarın xeyrinә şәrh edilir.
Maddә 11. Lisenziya tәlәb olunan fәaliyyәt növlәrinin vә icazәlәrin müәyyәn edilmәsinin
aşkarlığı
11.1. Lisenziya vә icazә verәn orqanlar sahibkarlıq sahәsi, o cümlәdәn, lisenziya vә icazә
sisteminin tәnzimlәnmәsi ilә bağlı hüquqi aktların layihәlәrini hazırlayarkәn “İctimai iştirakçılıq
haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq, ictimai iştirakçılığı tәmin edirlәr.
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11.2. Lisenziya vә icazә verәn orqanlar sahibkarlıq sahәsinә aid hazırladıqları hüquqi aktların
layihәlәrini, o cümlәdәn “Lisenziyalar vә icazәlәr” portalında yerlәşdirmәk üçün sәlahiyyәtli orqana
elektron qaydada tәqdim edirlәr.
11.3. Sәlahiyyәtli orqan lisenziya vә icazә verәn orqanların sahibkarlıq sahәsinә aid hazırladığı
hüquqi aktların layihәlәrinin “Lisenziyalar vә icazәlәr” portalında yerlәşdirilmәsini vә hәmin
layihәlәrin mәtninin portalda azı 1 ay müddәtindә saxlanılmasını tәmin edir. Layihәnin müәyyәn
müddәt әrzindә hazırlanması tapşırıldıqda, layihәnin mәtni tapşırığa uyğun müddәtdә portalda
saxlanılır.
11.4. Sahibkarlıq sahәsinә aid hüquqi aktının layihәsini hazırlayan orqan “Lisenziyalar vә
icazәlәr” portalında yerlәşdirilmiş layihәlәrә dair verilәn tәkliﬂәrә 1 ay müddәtindә baxılmasını vә
tәkliﬁn qәbul edilmәdiyi halda tәklif verәnә әsaslandırılmış cavab göndәrilmәsini tәmin edir. Bu
Qanunun 11.3‑cü maddәsinin ikinci cümlәsindә nәzәrdә tutulmuş hallarda 1 aydan az müddәtә
hazırlanmalı olan layihәyә dair verilәn tәklifә müvaﬁq müddәt әrzindә baxılır.
Maddә 12. Lisenziya vә icazә verilmәsi mәsәlәlәri üzrә informasiya tәminatı
12.1. Lisenziya tәlәb olunan fәaliyyәt növlәrini vә icazәlәri, lisenziyanın vә icazәnin şәrtlәrini vә
verilmәsi prosedurlarını müәyyәn edәn hüquqi aktlara (o cümlәdәn, texniki normativ hüquqi aktlara)
sahibkarların sәrbәst, ödәnişsiz vә mәhdudiyyәtsiz çıxışı tәmin olunmalıdır.
12.2. Lisenziya tәlәb olunan fәaliyyәt növlәrinin vә icazәlәrin, lisenziya vә icazә şәrtlәrinin
siyahısı, onları müәyyәn edәn hüquqi aktlar (o cümlәdәn, texniki normativ hüquqi aktlar),
lisenziyanın vә icazәnin, onun dublikatının vә әlavәsinin verilmәsi, yenidәn rәsmilәşdirilmәsi,
dayandırılması, bәrpa edilmәsi vә lәğvi qaydaları, lisenziya vә icazә verәn orqan tәrәﬁndәn qәbul
olunan inzibati aktlardan şikayәt verilmәsi qaydası, lisenziya vә icazә verәn orqanın sәlahiyyәtlәrini
әks etdirәn mәlumatlar, lisenziyalara vә icazәlәrә dair hüquqi aktların tәtbiqinә dair verilәn izahatlar,
tez‑tez verilәn suallara cavablar, habelә sahibkarlıq fәaliyyәtinin sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsinә
xidmәt edә bilәcәk mәlumatlar lisenziya vә icazә verәn orqanların internet saytlarında yerlәşdirilmәli
vә “Lisenziyalar vә icazәlәr” portalında yerlәşdirmәk üçün sәlahiyyәtli orqana göndәrilmәlidir.
Hәmin mәlumatlarda dәyişikliklәr baş verdikcә, onlar yenilәnmәlidir.
12.3. Sahibkar lisenziya vә icazә mәsәlәlәrinә dair metodiki yardım göstәrilmәsi, mәslәhәt almaq
vә müvaﬁq sahәdә vәziyyәti qiymәtlәndirmәk üçün lisenziya vә icazә verәn orqana müraciәt etmәk
vә onu yerlәşdiyi vә ya faktiki fәaliyyәt göstәrdiyi ünvana dәvәt etmәk hüququna malikdir.
12.4. Lisenziya vә icazә verәn orqan sәlahiyyәtlәrinә aid mәsәlәlәr üzrә sahibkara yazılı vә şifahi
şәkildә izahatlar vermәyә, habelә qarşıya çıxan çәtinliklәrin aradan qaldırılmasına dair metodiki
yardım göstәrmәyә borcludur.
12.5. Lisenziya vә icazә verәn orqan bu Qanunun 12.2‑ci maddәsindә nәzәrdә tutulmuş
mәsәlәlәr üzrә sahibkarların daha operativ mәlumatlandırılması mәqsәdi ilә ödәnişsiz çağrı xidmәti
yaratmalıdır. Çağrı xidmәti vasitәsilә alınan izahata vә göstәrilәn metodiki yardıma uyğun hәrәkәt
edәn sahibkarın ona istinad etmәsinә şәrait yaradılması üçün lisenziya vә icazә verәn orqan verdiyi
mәlumatları texniki vasitәlәrin kömәyi ilә qeydә almalıdır. Sahibkar qeydә alınmış sәs yazısının
elektron surәtini onun yazıldığı gündәn 3 ay әrzindә almaq hüququna malikdir.
Maddә 13. Lisenziyanın vә icazәnin “bir pәncәrә” prinsipi әsasında verilmәsi
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13.1. Lisenziyanın vә icazәnin verilmәsinin sadәlәşdirilmәsi, bununla bağlı inzibati
prosedurların, tәlәb olunan sәnәdlәrin sayının, müddәtin vә xәrclәrin azaldılması mәqsәdi ilә “bir
pәncәrә” prinsipi tәtbiq edilir.
13.2. Lisenziyanın vә icazәnin verilmәsinin “bir pәncәrә” prinsipi әsasında hәyata keçirilmәsi
aşağıdakıları nәzәrdә tutur:
13.2.1. lisenziyanın vә icazәnin, onun dublikatının vә әlavәsinin verilmәsinin, yenidәn
rәsmilәşdirilmәsinin, dayandırılmasının, bәrpasının vә ya lәğvinin әrizәçinin (lisenziya vә icazә
sahibinin) müraciәt etdiyi orqan tәrәﬁndәn hәyata keçirilmәsi;
13.2.2. lisenziyanın vә icazәnin, onun dublikatının vә әlavәsinin verilmәsi, yenidәn
rәsmilәşdirilmәsi, dayandırılması, bәrpası vә ya lәğvi üçün qanunvericiliyә uyğun olaraq, aidiyyәti
dövlәt orqan vә müәssisәlәrinin tәlәb olunan rәyinin (razılığının) vә vermәli olduqları sәnәdlәrin
(icazәlәrin, aktların vә s.) lisenziya vә icazә verәn orqan tәrәﬁndәn alınması;
13.2.3. lisenziya vә icazә verәn orqan tәrәﬁndәn bu Qanunun 18.3‑cü maddәsindә nәzәrdә
tutulmuş vәzifәlәrin yerinә yetirilmәsi.
Maddә 14. Lisenziyanın vә icazәnin verilmәsinә,
dayandırılmasına, bәrpasına vә ya lәğvinә susmaqla razılıq

yenidәn

rәsmilәşdirilmәsinә,

14.1. Lisenziya vә icazә, onun dublikatı vә әlavәsi, yenidәn rәsmilәşdirilmiş lisenziya vә icazә,
lisenziyanın vә icazәnin dayandırılması vә bәrpası haqqında inzibati akt bu Qanunun 19.10‑cu (birinci
cümlәdә), 19.11‑ci (birinci cümlәdә), 23.4‑cü, 23.6‑cı, 23.7‑ci, 23.8‑ci, 24.2‑ci vә 25.6‑cı maddәlәrindә
göstәrilәn müddәtdә tәqdim edilmәdikdә, tәlәb olunan lisenziya vә icazә, onun dublikatı vә әlavәsi
verilmiş, yenidәn rәsmilәşdirilmiş (vә ya bu Qanunun 26.1.6‑cı vә 26.1.7‑ci maddәlәrindә nәzәrdә
tutulmuş hallarda yenidәn rәsmilәşdirilmәmiş), dayandırılmamış (vә ya bu Qanunun 25.1.1‑ci
maddәsindә nәzәrdә tutulmuş halda dayandırılmış) vә ya bәrpa olunmuş hesab edilir vә әrizәçi
barәsindә müraciәt etdiyi fәaliyyәt növünü hәyata keçirmәk vә hәrәkәti icra etmәk hüququna
malikdir, lisenziyanın (icazәnin) sahibi isә lisenziyada göstәrilәn fәaliyyәt növünü hәyata keçirmәk vә
icazәdә göstәrilәn hәrәkәti icra etmәk hüququna malikdir.
14.2. Lisenziyanın vә icazәnin lәğvi haqqında inzibati akt bu Qanunun 26.2‑ci maddәsindә
göstәrilәn müddәtdә tәqdim edilmәdikdә, bu Qanunun 26.1.1‑ci maddәsindә nәzәrdә tutulmuş halda
lisenziya vә icazә lәğv edilmiş hesab olunur, bu Qanunun 26.1.6‑cı vә 26.1.7‑ci maddәlәrindә nәzәrdә
tutulmuş hallarda isә lisenziya vә icazә lәğv edilmәmiş hesab olunur vә lisenziyanın (icazәnin) sahibi
müvaﬁq fәaliyyәt növünü lisenziyanın vә icazәnin lәğvi haqqında inzibati akt ona tәqdim edilәnәdәk
hәyata keçirmәk vә hәrәkәti icra etmәk hüququna malikdir.
14.3. Lisenziyanın vә icazәnin, onun dublikatının vә әlavәsinin verilmәsi, lisenziyanın vә
icazәnin yenidәn rәsmilәşdirilmәsi, dayandırılması, bәrpası vә lәğvi haqqında müraciәt “Lisenziyalar
vә icazәlәr” portalı vasitәsilә göndәrilәrsә vә bu Qanununun 14.1‑ci vә 14.2‑ci maddәlәrindә
müәyyәn edilmiş müddәtlәr lisenziya vә icazә verәn orqan tәrәﬁndәn ötürülәrsә, “Lisenziyalar vә
icazәlәr” portalı lisenziyanı vә icazәni, onun dublikatını vә әlavәsini, yenidәn rәsmilәşdirilmiş
lisenziyanı vә icazәni, lisenziyanın vә icazәnin dayandırılması vә bәrpası haqqında inzibati aktı
avtomatik rejimdә lisenziyaların vә icazәlәrin vahid reyestrinә daxil edir vә әrizәçiyә (lisenziyanın
(icazәnin) sahibinә) göndәrir, habelә bu barәdә lisenziya vә icazә verәn orqana mәlumat verir.
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Maddә 15. Lisenziya vә icazә tәtbiq edilәrkәn sahibkarların, cәmiyyәtin vә dövlәtin
maraqlarının mütәnasibliyi
15.1. Lisenziya vә icazә tәtbiq edilәrkәn sahibkarların, cәmiyyәtin vә dövlәtin maraqlarının
balanslaşdırılması tәmin edilmәlidir.
15.2. Sahibkarlıq fәaliyyәtinin hәr hansı növünün hәyata keçirilmәsi vә hәrәkәt ilә bağlı
lisenziyanın vә icazәnin tәtbiqinә yalnız hәmin fәaliyyәt vә hәrәkәt növünün tәnzimlәnmәsi
mәqsәdlәrinә başqa vasitәlәrlә nail olmaq mümkün olmadığı halda yol verilir.
15.3. Lisenziyanın vә icazәnin tәtbiqi sahibkarlıq fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsi sahәsindә
rәqabәtin mәhdudlaşdırılmasına yönәlә bilmәz.
Maddә 16. Tәnzimlәyici tәsirin tәhlili
16.1. Tәnzimlәyici tәsirin tәhlili özündә aşağıdakıları ehtiva edir:
16.1.1. lisenziya tәlәb olunan fәaliyyәt növlәrinin vә icazәlәrin müәyyәn edilmәsinә dair qanun
layihәlәrinin qәbul edilmәsinin sahibkarlıq fәaliyyәtinә mümkün tәsirinin qiymәtlәndirilmәsi;
16.1.2. lisenziya vә icazә sisteminin dövlәt tәnzimlәnmәsinin prinsiplәri, lisenziya tәlәb olunan
fәaliyyәt növlәrinin vә icazәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi meyarları, habelә sahibkarların vә dövlәtin
maraqlarının qorunması amili nәzәrә alınmaqla, lisenziya tәlәb olunan fәaliyyәt növlәrini vә icazәlәri
müәyyәn edәn qanunların sahibkarlıq fәaliyyәtinә tәsirinin vә qarşıya qoyulan mәqsәdlәrә nail
olunmasının qiymәtlәndirilmәsi.
16.2. Tәnzimlәyici tәsir sәlahiyyәtli orqan vә lisenziya vә icazә verәn orqan tәrәﬁndәn tәhlili
olunur.
16.3. Tәnzimlәyici tәsirin tәhlili qaydası müvaﬁq icra hakimiyyәti orqanı tәrәﬁndәn müәyyәn
edilir.
3‑cü fәsil
Lisenziyaların vә icazәlәrin verilmәsi
Maddә 17. Lisenziyaların vә icazәlәrin verilmәsi ilә bağlı ümumi mәsәlәlәr
17.1. Lisenziyanın vә icazәnin, onun dublikatının vә әlavәsinin verilmәsi, lisenziyanın vә
icazәnin yenidәn rәsmilәşdirilmәsi, dayandırılması, bәrpası vә lәğvi ilә bağlı inzibati icraat bu
Qanuna vә “İnzibati icraat haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq hәyata
keçirilir.
17.2. Lisenziyanın vә icazәnin, onun dublikatının vә әlavәsinin verilmәsinin, lisenziyanın vә
icazәnin yenidәn rәsmilәşdirilmәsinin, dayandırılmasının, bәrpasının vә ya lәğvinin “Lisenziyalar vә
icazәlәr” portalı vasitәsilә hәyata keçirilmәsinin xüsusiyyәtlәri bu Qanunun 9.2‑ci maddәsindә
nәzәrdә tutulmuş әsasnamәdә müәyyәn edilir.
17.3. Ümumi lisenziya verildiyi hal istisna olmaqla, lisenziya vә icazә hәr bir fәaliyyәt növü vә
hәrәkәt üçün ayrıca verilir.
17.4. Lisenziyanın vә icazәnin yenidәn rәsmilәşdirilmәsinin, dublikatının verilmәsinin,
dayandırılmasının vә lәğvinin hüquqi nәticәlәri lisenziyanın vә icazәnin әlavәsinә dә şamil edilir.
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Maddә 18. Lisenziyanın vә icazәnin alınması üçün müraciәt
18.1. Әrizәçi lisenziyanın vә icazәnin alınması üçün lisenziya vә icazә verәn orqana “İnzibati
icraat haqqında” Azәrbaycan Respublikası Qanununun 29‑cu vә 30‑cu maddәlәrindә nәzәrdә
tutulmuş qaydada әrizә tәqdim edir.
18.2. Әrizәyә aşağıdakı sәnәdlәr әlavә edilir (lisenziya vә icazә verәn orqanın özü hәmin
sәnәdlәr barәdә mәlumatları bu Qanunun 18.3‑cü maddәsindә göstәrilәn qaydada әldә edә
bilmәdikdә):
18.2.1. әrizәçi hüquqi şәxs, xarici hüquqi şәxsin ﬁlialı, nümayәndәliyi olduqda, hüquqi şәxslәrin
dövlәt reyestrindәn çıxarışın surәti;
18.2.2. әrizәçi fәrdi sahibkar olduqda, şәxsiyyәt vәsiqәsinin surәti;
18.2.3. әrizәçinin vergi ödәyicisi kimi uçota alınması haqqında şәhadәtnamәnin surәti;
18.2.4. әrizәdә qeyd olunan obyektlәrdәn hәr biri üzәrindә әrizәçinin mülkiyyәt, istifadә vә ya
icarә hüququnu tәsdiq edәn sәnәdin surәti (әgәr lisenziya tәlәb olunan fәaliyyәtin hәyata keçirilmәsi
vә icazә tәlәb olunan hәrәkәtin yerinә yetirilmәsi obyektlә bağlıdırsa);
18.2.5. lisenziya vә icazә şәrtlәrinin (qanunla nәzәrdә tutulduqda) yerinә yetirilmәsini tәsdiq
edәn sәnәdlәr.
18.3. Lisenziya vә icazә verәn orqan bu Qanunun 18.2‑ci maddәsindә göstәrilәn sәnәdlәr barәdә
mәlumat әldә etmәk üçün dövlәt orqanlarının vә digәr qurumların apardığı elektron informasiya
ehtiyatlarından (mәlumat bazaları, mәlumat‑axtarış sistemlәri, reyestrlәr vә digәr informasiya
resursları) istifadә edir. Bunun mümkün olmadığı hallarda hәmin sәnәdlәrin tәqdim edilmәsi
әrizәçidәn tәlәb olunur.
18.4. Xüsusi lisenziyaya malik olan әrizәçi lisenziya tәlәb olunan hәmin fәaliyyәt növünün digәr
bir vә ya bir neçә alt növünü hәyata keçirmәk üçün lisenziyanın alınması ilә bağlı lisenziya verәn
orqana әrizә tәqdim etdikdә, hәmin әrizәyә yalnız bu Qanunun 18.2.4‑cü vә 18.2.5‑ci maddәlәrindә
göstәrilәn sәnәdlәr әlavә olunur.
18.5. Qanunla tәlәb olunduğu halda, lisenziyanın verilmәsi üçün dövlәt rüsumu vә icazәnin
verilmәsi üçün dövlәt rüsumu vә ya ödәniş bu Qanunun 19.10‑cu maddәsinin birinci cümlәsinә
uyğun olaraq, lisenziya vә icazә verәn orqanın verdiyi mәlumat alındığı tarixdәn 5 iş günü әrzindә
әrizәçi tәrәﬁndәn ödәnilir vә ödәnişi tәsdiq edәn sәnәd lisenziya vә icazә verәn orqana tәqdim
olunur.
18.6. Әrizә lisenziya vә icazә verәn orqan tәrәﬁndәn “İnzibati icraat haqqında” Azәrbaycan
Respublikası Qanununun 31‑ci maddәsinә uyğun olaraq qәbul edilir vә qeydiyyata alınır.
Maddә 19. Lisenziyanın vә icazәnin verilmәsi
19.1. Lisenziya vә icazә verәn orqan әrizәçinin tәqdim etdiyi әrizәnin vә ona әlavә edilmiş
sәnәdlәrin bu Qanunun 18.1‑ci vә 18.2‑ci maddәlәrinin tәlәblәrinә uyğunluğunu yoxlayır. Әrizәdә vә
ona әlavә edilmiş sәnәdlәrdә aradan qaldırılması mümkün olan vә lisenziyanın vә icazәnin
verilmәsindәn imtinaya sәbәb olmayan çatışmazlıqlar aşkar edildikdә, әrizәnin qeydiyyata alındığı
tarixdәn 5 iş günündәn gec olmayaraq lisenziya vә icazә verәn orqan onların aradan qaldırılması
barәdә mәlumatı әrizәçiyә tәqdim edir vә ya sifarişli poçt göndәrişi vasitәsilә göndәrir vә formal
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tәlәblәrә әmәl olunmamasının hüquqi nәticәlәrini ona izah edir. Bütün çatışmazlıqlar eyni zamanda
әrizәçiyә bildirilmәlidir.
19.2. Әrizәçi hәmin çatışmazlıqları mәlumatı aldığı vaxtdan әn geci 10 iş günü әrzindә aradan
qaldırmalıdır. Bu zaman lisenziyanın vә icazәnin verilmәsi ilә bağlı müddәtin axımı dayandırılır vә
dayandırılmış müddәt lisenziyanın vә icazәnin verilmәsi müddәtinә daxil edilmir. Çatışmazlıqların
aradan qaldırılması barәdә әrizәçinin müraciәtindәn sonra müddәtin axımı bәrpa olunur.
19.3. Әrizәçi әrizәdә vә ona әlavә edilmiş sәnәdlәrdә aşkar olunmuş çatışmazlıqları bu Qanunun
19.2‑ci maddәsindә göstәrilәn müddәtdә aradan qaldırmadıqda lisenziya vә icazә verәn orqan
әrizәnin baxılmamış saxlanılması haqqında inzibati akt qәbul edir vә bu barәdә mәlumatı 2 iş günü
müddәtindә әrizәçiyә tәqdim edir vә ya sifarişli poçt göndәrişi vasitәsilә göndәrir.
19.4. Әrizәçi aşkar olunmuş çatışmazlıqları aradan qaldırdıqdan sonra lisenziyanın vә icazәnin
alınması üçün tәkrar әrizә ilә lisenziya vә icazә verәn orqana müraciәt edә bilәr.
19.5. Bu Qanunun 18.4‑cü maddәsindә göstәrilәn halda lisenziya verәn orqan әvvәlki xüsusi
lisenziyanın verilmәsi zamanı tәqdim olunmuş sәnәdlәrin vә mәlumatların tәkrar tәqdim edilmәsini
tәlәb edә, habelә tәsdiq olunmuş sәnәdlәri, hüquqi vә faktiki halları tәkrar yoxlaya bilmәz.
19.6. Lisenziya vә icazә verәn orqan tәqdim edilәn әrizәyә baxarkәn:
19.6.1. sahibkarlıq fәaliyyәti növünün xüsusiyyәtlәrindәn asılı olaraq, qanunvericiliklә nәzәrdә
tutulmuş qaydada aidiyyәti dövlәt orqan vә müәssisәlәrinin rәyini (razılığını) alır;
19.6.2. lisenziyanın vә icazәnin, onun dublikatının vә әlavәsinin verilmәsi, yenidәn
rәsmilәşdirilmәsi, dayandırılması, bәrpası vә ya lәğvi üçün qanunvericiliyә uyğun olaraq, aidiyyәti
dövlәt orqan vә müәssisәlәrinin vermәli olduqları sәnәdlәrin (icazәlәrin, aktların vә s.) alınması üçün
tәdbirlәr görür;
19.6.3. sahibkarlıq fәaliyyәti növünün vә hәrәkәtin xüsusiyyәtlәrindәn asılı olaraq, faktiki
hallarla bağlı sualları izah etmәk üçün “İnzibati icraat haqqında” Azәrbaycan Respublikası
Qanununun 41‑ci maddәsinә uyğun olaraq, ekspert vә ya mütәxәssis cәlb edә bilәr;
19.6.4. lisenziya tәlәb olunan fәaliyyәt növünün hәyata keçirilmәsi vә icazә tәlәb olunan
hәrәkәtin yerinә yetirilmәsi obyektlә bağlı olduqda, hәmin obyektin lisenziya (icazә) alınması üçün
tәqdim edilәn әrizәyә әlavә olunan sәnәdlәrdә göstәrilәn mәlumatlara uyğunluğunu yerindә
qiymәtlәndirir.
19.7. Bu Qanunun 19.6.1‑ci maddәsinә uyğun olaraq, lisenziya vә icazә verәn orqan rәy (razılıq)
alınması üçün aidiyyәti dövlәt orqan vә müәssisәyә müraciәt etdikdә, ona 7 iş günü müddәtindә
baxılaraq cavab verilir. Aidiyyәti dövlәt orqan vә müәssisәlәrinin әsaslandırılmış müraciәti ilә hәmin
müddәt 20 gündәn çox olmayan müddәtә uzadıla bilәr. Bu müddәt әrzindә rәy (razılıq)
bildirilmәdikdә, rәy müsbәt vә razılıq verilmiş hesab olunur. Mәnﬁ rәy, habelә razılığın
verilmәsindәn imtina müvaﬁq qanuna istinad edilmәklә, әsaslandırılmalıdır. Aidiyyәti dövlәt orqan
vә müәssisәlәrinin rәy (razılıq) verilmәsi üçün bu Qanunla nәzәrdә tutulan müddәt lisenziya vә icazә
verilmәsi ilә bağlı müddәtә daxil edilmir. Bu Qanunun 19.6.3‑cü maddәsinә uyğun olaraq, lisenziya
vә icazә verәn orqan ekspert vә ya mütәxәssisin cәlb olunması ilә bağlı aidiyyәti dövlәt orqanına
müraciәt etdikdә, hәmin dövlәt orqanı 1 iş günü әrzindә öz ekspert vә ya mütәxәssisini tәqdim
etmәlidir. Ekspert rәyinin alınması vә ya mütәxәssis ﬁkrinin ifadәsi üçün tәyin olunan müddәt 5 iş
günündәn çox olmamalıdır. Bu müddәt lisenziya vә icazә verilmәsi ilә bağlı müddәtә daxil edilmir.
19.8. Azәrbaycan Respublikasının qanunlarında (“İnzibati icraat haqqında” Azәrbaycan
Respublikasının Qanunu istisna olmaqla) daha qısa müddәt müәyyәn edilmәyibsә, lisenziya verәn
orqan tәqdim olunmuş әrizәyә vә ona әlavә edilmiş sәnәdlәrә baxılmasının nәticәsi әsasında әrizәnin
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qeydiyyata alındığı tarixdәn 10 iş günündәn gec olmayaraq lisenziyanı verir vә ya verilmәsindәn
imtina haqqında inzibati akt qәbul edir.
19.9. Azәrbaycan Respublikasının qanunlarında (“İnzibati icraat haqqında” Azәrbaycan
Respublikasının Qanunu istisna olmaqla) daha qısa müddәt müәyyәn edilmәyibsә, icazә verәn orqan
tәqdim olunmuş әrizәyә vә ona әlavә edilmiş sәnәdlәrә baxılmasının nәticәsi әsasında әrizәnin
qeydiyyata alındığı tarixdәn 7 iş günündәn gec olmayaraq icazәni verir (müqavilәni imzalayır vә ya
әrizәçiyә münasibәtdә tәlәb olunan hәr hansı digәr hәrәkәti edir) vә ya verilmәsindәn imtina
haqqında inzibati akt qәbul edir.
19.10. Lisenziya vә icazә verәn orqan bu Qanunun 19.8‑ci vә 19.9‑cu maddәlәrindә müәyyәn
edilmiş müddәtlәrdәn gec olmayaraq әrizәçiyә lisenziyanı vә icazәni tәqdim edir vә ya sifarişli poçt
göndәrişi vasitәsilә göndәrir, lisenziyanın vә icazәnin verilmәsi üçün qanunla dövlәt rüsumunun
(ödәnişin) ödәnilmәsi tәlәb olunduqda isә, lisenziyanın (icazәnin) verilmәsi üçün dövlәt rüsumunu
(ödәnişi) ödәmәsi vәzifәsi barәdә şifahi vә ya mәktub vasitәsilә mәlumat verir. Lisenziyanın vә
icazәnin verilmәsindәn imtina haqqında inzibati akt lisenziya vә icazә verәn orqanın rәhbәri vә ya
onun hәvalә etdiyi vәzifәli şәxs tәrәﬁndәn imzalanır vә möhürlә tәsdiq edilir. Hәmin inzibati akt
qәbul olunduğu tarixdәn 2 iş günü müddәtindә әrizәçiyә tәqdim edilir vә ya sifarişli poçt göndәrişi
vasitәsilә göndәrilir.
19.11. Dövlәt rüsumunu vә ödәnişin ödәnilmәsi faktını tәsdiq edәn sәnәd lisenziya vә icazә
verәn orqana әrizәçi tәrәﬁndәn tәqdim edildikdәn sonra lisenziya vә icazә 2 iş günündәn gec
olmayaraq әrizәçiyә tәqdim edilir vә ya sifarişli poçt göndәrişi vasitәsilә göndәrilir. Dövlәt
rüsumunun vә ödәnişin ödәnilmәsi faktını tәsdiq edәn sәnәd lisenziya vә icazә verәn orqana tәqdim
edilmәdikdә, lisenziya vә icazә lisenziya vә icazә verәn orqan tәrәﬁndәn lәğv edilir vә bu barәdә
mәlumat 2 iş günü müddәtindә әrizәçiyә tәqdim edilir vә ya sifarişli poçt göndәrişi vasitәsilә
göndәrilir.
19.12. Lisenziyada vә icazәdә aşağıdakılar göstәrilir:
19.12.1. lisenziyanın vә icazәnin verilmә tarixi vә qeydiyyat nömrәsi;
19.12.2. lisenziya vә icazә verәn orqanın adı vә ünvanı;
19.12.3. lisenziyanın (icazәnin) sahibi barәdә mәlumatlar (hüquqi şәxsin, xarici hüquqi şәxsin
ﬁlialının vә nümayәndәliyinin adı vә hüquqi ünvanı, fәrdi sahibkarın soyadı, adı, atasının adı vә
fәaliyyәt ünvanı, vergi ödәyicisinin eynilәşdirmә nömrәsi);
19.12.4. әgәr varsa, icazәnin müddәti (başlama vә başa çatma tarixlәri göstәrilmәklә);
19.12.5. lisenziya verilәn fәaliyyәt növü vә icazә verilәn hәrәkәt.
19.13. Lisenziya vә icazә verәn orqanın rәhbәri vә ya onun hәvalә etdiyi vәzifәli şәxs tәrәﬁndәn
lisenziya vә icazә imzalanır vә möhürlә tәsdiq edilir.
19.14. Aşağıdakı hallarda lisenziyanın (icazәnin) әlavәsi verilir:
19.14.1. lisenziyada göstәrilәn fәaliyyәt növü vә icazәdә göstәrilәn hәrәkәt әrazi baxımından
ayrı‑ayrı obyektlәrdә hәyata keçirildiyi (icra edildiyi) halda;
19.14.2. bu Qanunun 1 nömrәli әlavәsinin 2‑ci, 17‑ci, 18‑ci vә 19‑cu maddәlәrindә nәzәrdә
tutulmuş fәaliyyәt növlәri ilә әlaqәdar lisenziya alınması üçün müraciәt edildikdә.
19.15. Lisenziyanın әlavәsinin başlığında “lisenziyanın әlavәsi” sözlәri, icazәnin әlavәsinin
başlığında isә bu Qanunun 1.0.11‑ci maddәsinә uyğun olaraq, icazәnin müvaﬁq adı qeyd edilmәklә,
“әlavәsi” sözü yazılır. Hәmin әlavәlәrdә fәaliyyәtin hәyata keçirildiyi vә hәrәkәtin icra edildiyi
obyektin ünvanı (bu Qanunun 19.12‑ci maddәsindә nәzәrdә tutulan mәlumatlarla yanaşı) vә bu
Qanunun 4.3‑cü maddәsinin ikinci cümlәsinә uyğun olaraq, müvaﬁq iş vә xidmәtlәrin siyahısı
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göstәrilir. Fәaliyyәtin hәyata keçirildiyi vә hәrәkәtin icra edildiyi hәr bir obyekt üçün lisenziyanın
(icazәnin) ayrıca әlavәsi tәqdim olunur.
19.16. Lisenziya (icazә) verildikdәn sonra lisenziyanın (icazәnin) sahibi lisenziyada (icazәdә)
göstәrilәn fәaliyyәt növünü (hәrәkәti) başqa obyektlәrdә dә hәyata keçirmәk üçün lisenziyanın
(icazәnin) әlavәsinin, lisenziyanın әlavәsindә göstәrilmәyәn fәaliyyәt növlәri, iş vә xidmәtlәr ilә
mәşğul olmaq üçün lisenziyanın әlavәsinin alınması ilә bağlı lisenziya vә icazә verәn orqana әrizә ilә
müraciәt edә bilәr. Hәmin әrizәyә yalnız bu Qanunun 18.2.4‑cü vә 18.2.5‑ci maddәlәrindә göstәrilәn
sәnәdlәr әlavә olunur.
19.17. Lisenziyanın (icazәnin) әlavәsi bu Qanunun 19.13‑cü maddәsindә nәzәrdә tutulmuş
qaydada imzalanır vә tәsdiq edilir.
19.18. Fәaliyyәt növünün bir neçә alt növünü eyni vaxtda hәyata keçirmәk üçün müraciәt
olunduqda, lisenziya bir blankda vә bir qeydiyyat nömrәsi ilә verilir. Lisenziya sahibi fәaliyyәt
növünün lisenziyada göstәrilmәyәn digәr alt növlәri ilә mәşğul olmaq üçün lisenziya verәn orqana
әrizә ilә müraciәt etdikdә, ona mövcud lisenziya blankı dәyişdirilmәdәn, ayrıca blankda vә ayrı
qeydiyyat nömrәsi ilә lisenziya verilir.
19.19. Lisenziyanın vә icazәnin müsabiqә әsasında verilmәsinin halları vә qaydası Azәrbaycan
Respublikasının qanunları ilә müәyyәn edilir.
Maddә 20. Lisenziyanın vә icazәnin verilmәsindәn imtina
20.1. Lisenziyanın vә icazәnin verilmәsindәn aşağıdakı hallarda imtina edilir:
20.1.1. әrizәdә vә ona әlavә olunmuş sәnәdlәrdә qanuna uyğun olmayan mәlumatlar olduqda
(bu Qanunun 19.1‑ci maddәsinin ikinci cümlәsindә nәzәrdә tutulmuş hal istisna edilmәklә);
20.1.2. әrizәçi lisenziya vә icazә verilmәsi şәrtlәrini yerinә yetirmәdikdә.
20.2. Lisenziyanın vә icazәnin verilmәsindәn imtina haqqında inzibati akt imtina hallarına
istinad edilmәklә, әsaslandırılmalıdır. Әrizәçi hәmin inzibati aktdan inzibati qaydada vә mәhkәmәyә
şikayәt verә bilәr.
Maddә 21. Lisenziyanın vә icazәnin verilmәsi üçün ödәniş
21.1. Lisenziyanın verilmәsi üçün dövlәt rüsumunun ödәnilmәsi “Dövlәt rüsumu haqqında”
Azәrbaycan Respublikasının Qanunu ilә müәyyәn edilir.
21.2. İcazәnin verilmәsi üçün dövlәt rüsumunun vә ödәnişin ödәnilmәsi “Dövlәt rüsumu
haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanunu vә Azәrbaycan Respublikasının digәr qanunları ilә
müәyyәn edilir.
Maddә 22. Lisenziyanın vә icazәnin müddәti
22.1. Lisenziyalar müddәtsiz verilir. Azәrbaycan Respublikasının qanunlarında müddәt
müәyyәn edilmәyibsә, icazәlәr müddәtsiz verilir. Müddәti bitmiş icazә etibarsız hesab olunur.
22.2. Müddәtli icazәnin müddәtinin uzadılması icazәnin yenidәn rәsmilәşdirilmәsi qaydasında
hәyata keçirilir.
22.3. İcazәnin müddәtsiz uzadılmaqla yenidәn rәsmilәşdirilmәsi istisna olmaqla, yenidәn
rәsmilәşdirilmiş icazәnin müddәti әvvәlki icazәnin müddәti ilә mәhdudlaşır.
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22.4. İcazәnin dublikatının müddәti әvvәlki icazәnin müddәti ilә mәhdudlaşır.
22.5. İcazәnin dayandırıldığı müddәt icazәnin müddәtinә daxil edilir.
Maddә 23. Lisenziyanın vә icazәnin yenidәn rәsmilәşdirilmәsi
23.1. Lisenziya vә icazә aşağıdakı hallarda yenidәn rәsmilәşdirilir:
23.1.1. lisenziyanın (icazәnin) sahibi olan hüquqi şәxs yenidәn tәşkil edildikdә;
23.1.2. lisenziyanın (icazәnin) sahibi olan hüquqi şәxsin, xarici hüquqi şәxsin ﬁlialının,
nümayәndәliyinin adı vә ya hüquqi ünvanı dәyişdikdә;
23.1.3. lisenziyanın (icazәnin) sahibi olan fәrdi sahibkarın soyadı, adı, atasının adı vә ya fәaliyyәt
ünvanı dәyişdikdә;
23.1.4. icazәnin sahibi icazәnin müddәtinin uzadılması ilә bağlı icazә verәn orqana müraciәt
etdikdә;
23.1.5. lisenziya sahibinin ümumi lisenziyada göstәrilәn fәaliyyәt növünün bir vә ya bir neçә alt
növünü hәyata keçirmәk hüququna bu Qanunun 26.1‑ci maddәsindә (26.1.3‑cü vә 26.1.4‑cü maddәlәr
istisna olmaqla) göstәrilәn әsaslar üzrә xitam verildikdә.
23.2. Bu Qanunun 23.1.1‑ci, 23.1.2‑ci vә 23.1.3‑cü maddәlәrindә göstәrilәn әsaslar olduqda,
lisenziyanın (icazәnin) sahibi vә ya onun hüquqi varisi hәmin әsasların yarandığı gündәn 5 iş
günündәn gec olmayaraq lisenziyanın vә icazәnin yenidәn rәsmilәşdirilmәsi üçün lisenziya vә icazә
verәn orqana әrizә ilә müraciәt etmәlidir.
23.3. Hәmin әrizәyә yenidәn rәsmilәşdirilmәli olan lisenziya vә icazә, hüquqi şәxslәrin dövlәt
reyestrindәn çıxarışın, fәrdi sahibkarın şәxsiyyәt vәsiqәsinin vә vergi uçotuna alınması haqqında
şәhadәtnamәnin surәtlәri әlavә olunur.
23.4. Lisenziya vә icazә verәn orqan bu Qanunun 23.2‑ci vә 23.3‑cü maddәlәrinә uyğun olaraq,
әrizә vә ona әlavә olunan sәnәdlәr daxil olduqdan 3 iş günü әrzindә müvaﬁq düzәlişlәri edәrәk
yenidәn rәsmilәşdirilmiş lisenziyanı vә icazәni lisenziyanın (icazәnin) sahibinә vә ya onun hüquqi
varisinә tәqdim edir, yaxud sifarişli poçt göndәrişi vasitәsilә göndәrir.
23.5. İcazәnin sahibi icazәdә göstәrilmiş hәrәkәtin yerinә yetirilmәsini onun müddәtinin
bitmәsindәn sonra da davam etdirmәk istәdikdә, icazәnin müddәtinin bitmәsinә әn azı 30 gün qalmış
icazәnin müddәtinin uzadılmaqla yenidәn rәsmilәşdirilmәsi üçün icazә verәn orqana әrizә ilә
müraciәt etmәlidir.
23.6. Bu Qanunun 23.1.1‑ci, 23.1.2‑ci vә 23.1.3‑cü maddәlәrindә göstәrilәn hallar mövcud deyilsә
vә icazәdә göstәrilmiş hәrәkәtin yerinә yetirilmәsi ilә bağlı icazә şәrtlәrindә hәr hansı dәyişiklik
edilmәmişdirsә, icazә verәn orqan әrizә daxil olduqdan 5 iş günü әrzindә icazәni müddәtsiz edәrәk
yenidәn rәsmilәşdirilmiş icazәni sahibinә vә ya onun hüquqi varisinә tәqdim edir, yaxud sifarişli poçt
göndәrişi vasitәsilә göndәrir.
23.7. İcazәdә göstәrilmiş hәrәkәtin yerinә yetirilmәsi ilә bağlı icazә şәrtlәrindә hәr hansı
dәyişiklik edilmişdirsә, icazәnin sahibi icazәnin müddәtinin uzadılmaqla yenidәn rәsmilәşdirilmәsi
barәdә әrizәsinә bu Qanunun 18.2.5‑ci maddәsindә göstәrilәn sәnәdlәri әlavә edir. İcazә verәn orqan
hәmin әrizәyә vә ona әlavә edilmiş sәnәdlәrә baxılmasının nәticәsi әsasında bu Qanunun 19.9‑cu
maddәsindә nәzәrdә tutulan müddәtdә icazәni müddәtsiz edәrәk yenidәn rәsmilәşdirilmiş icazәni
sahibinә vә ya onun hüquqi varisinә tәqdim edir, yaxud sifarişli poçt göndәrişi vasitәsilә göndәrir.
23.8. Bu Qanunun 23.1.5‑ci maddәsindә göstәrilәn halda lisenziya verәn orqan lisenziya
sahibinin ümumi lisenziyada göstәrilәn fәaliyyәt növünün bir vә ya bir neçә alt növünü hәyata
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keçirmәk hüququna xitam verdiyi tarixdәn 5 iş günü әrzindә ümumi lisenziyanı xüsusi lisenziya
(lisenziyalar) şәklindә yenidәn rәsmilәşdirәrәk onu lisenziyanın sahibinә tәqdim edir vә ya sifarişli
poçt göndәrişi vasitәsilә göndәrir.
23.9. Lisenziyanın vә icazәnin yenidәn rәsmilәşdirildiyi müddәtdә lisenziyanın (icazәnin) sahibi
vә ya onun hüquqi varisi öz fәaliyyәtini lisenziya vә icazә verәn orqana tәqdim etdiyi әrizәnin
qeydiyyat tarixi vә nömrәsi haqqında arayış әsasında hәyata keçirir.
23.10. Bu Qanunun 23.8‑ci maddәsindә göstәrilәn halda lisenziyanın yenidәn rәsmilәşdirildiyi
müddәtdә lisenziyanın sahibi öz fәaliyyәtini (xitam verilmәyәn hissәdә) әvvәlki lisenziya әsasında
hәyata keçirir.
23.11. Lisenziya vә icazә verәn orqanın adı dәyişdikdә vә ya lisenziya (icazә) vermә sәlahiyyәti
digәr lisenziya vә icazә verәn orqana keçdikdә, әvvәllәr verilmiş lisenziyanın (icazәnin) yenidәn
rәsmilәşdirilmәsi yalnız lisenziya (icazә) sahibinin müraciәti әsasında bu Qanunun 23.3‑23.4‑cü
maddәlәrindә nәzәrdә tutulmuş qaydada aparılır. İcazәdә göstәrilәn hәrәkәtin yerinә yetirilmәsi başa
çatdıqda, hәmin icazәnin bu Qanunun 23.1.1‑ci, 23.1.2‑ci vә 23.1.3‑cü maddәlәrindә göstәrilәn
hallarda yenidәn rәsmilәşdirilmәsi tәlәb olunmur.
Maddә 24. Lisenziyanın vә icazәnin dublikatının verilmәsi
24.1. Lisenziya vә icazә itirildikdә vә ya zәdәlәndikdә lisenziyanın (icazәnin) sahibi lisenziyanın
vә icazәnin dublikatının verilmәsi üçün lisenziya vә icazә verәn orqana әrizә ilә müraciәt edir.
24.2. Lisenziya vә icazә verәn orqan әrizәnin daxil olduğu tarixdәn 3 iş günü müddәtindә
lisenziyanın vә icazәnin dublikatını hazırlayaraq әrizәçiyә tәqdim edir vә ya sifarişli poçt göndәrişi
vasitәsilә göndәrir.
24.3. Lisenziyanın vә icazәnin dublikatının verildiyi müddәtdә lisenziyanın (icazәnin) sahibi öz
fәaliyyәtini lisenziya vә icazә verәn orqana tәqdim etdiyi әrizәnin qeydiyyat tarixi vә nömrәsi
haqqında arayış әsasında hәyata keçirir. Hәmin arayış lisenziya vә icazә verәn orqanın rәhbәri vә ya
onun hәvalә etdiyi vәzifәli şәxs tәrәﬁndәn imzalanır vә möhürlә tәsdiq edilir.
24.4. Lisenziyanın vә icazәnin dublikatı itirilmiş vә ya zәdәlәnmiş lisenziya vә icazә ilә eyni
hüquqi qüvvәyә malikdir.
Maddә 25. Lisenziyanın vә icazәnin dayandırılması
25.1. Lisenziya vә icazә aşağıdakı hallarda dayandırılır:
25.1.1. lisenziya (icazә) sahibi tәrәﬁndәn müvaﬁq әrizә tәqdim edildikdә;
25.1.2. lisenziyanın (icazәnin) sahibi lisenziya vә icazә şәrtlәrinin pozulması hallarının aradan
qaldırılmasına dair lisenziya vә icazә verәn orqanın, hәmçinin müvaﬁq nәzarәt orqanının
göstәrişlәrini yerinә yetirmәdikdә;
25.1.3. Azәrbaycan Respublikasının qanunları ilә müәyyәn edilmiş digәr hallarda.
25.2. Lisenziya vә icazә lisenziya vә icazә verәn orqanın inzibati aktı ilә dayandırılır. Hәmin
inzibati aktda dayandırılmaya әsas verәn hallar vә lisenziyanın vә icazәnin dayandırıldığı müddәt
göstәrilmәlidir. Bu Qanunun 25.1.2‑ci vә 25.1.3‑cü maddәlәrindә göstәrilәn әsaslar üzrә lisenziyanın
vә icazәnin dayandırılması haqqında inzibati aktda hәmçinin dayandırılmaya әsas verәn halların
aradan qaldırılması üçün görülmәli olan tәdbirlәr vә lisenziyanın vә icazәnin dayandırıldığı
müddәtdә hәmin halların aradan qaldırılmamasının nәticәsi göstәrilmәlidir.
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25.3. Ümumi lisenziyada göstәrilәn fәaliyyәt növünün bir vә ya bir neçә alt növünü hәyata
keçirmәk hüququnun dayandırılması hәmin lisenziyada göstәrilәn fәaliyyәt növünün digәr alt
növlәrinin hәyata keçirilmәsinә mane olmur.
25.4. Lisenziyanın (icazәnin) sahibi lisenziyanın vә icazәnin dayandırıldığı müddәt bitәnәdәk bu
Qanunun 25.1.2‑ci vә 25.1.3‑cü maddәlәrindә göstәrilәn halları aradan qaldırmalı vә nәticәsi barәdә 3
iş günü müddәtindә lisenziya vә icazә verәn orqana yazılı mәlumat vermәlidir.
25.5. Bu Qanunun 25.1.1‑ci maddәsindә göstәrilәn әsas üzrә dayandırılmış lisenziya vә icazә
lisenziya (icazә) sahibinin müvaﬁq әrizәsinә, bu Qanunun 25.1.2‑ci vә 25.1.3‑cü maddәlәrindә
göstәrilәn hallarda dayandırılmış lisenziya vә icazә isә hәmin halların aradan qaldırılması barәdә
lisenziya (icazә) sahibinin tәqdim etdiyi yazılı mәlumata әsasәn lisenziya vә icazә verәn orqanın
inzibati aktı ilә bәrpa olunur.
25.6. Lisenziyanın vә icazәnin dayandırılması vә bәrpa olunması haqqında inzibati akt qәbul
olunduğu tarixdәn 2 iş günü müddәtindә lisenziyanın (icazәnin) sahibinә tәqdim edilir vә ya sifarişli
poçt göndәrişi vasitәsilә göndәrilir.
25.7. Lisenziyanın (icazәnin) sahibi lisenziyanın vә icazәnin dayandırılması haqqında inzibati
aktdan inzibati qaydada vә mәhkәmәyә şikayәt verә bilәr.
Maddә 26. Lisenziyanın vә icazәnin lәğvi
26.1. Lisenziya vә icazә aşağıdakı hallarda lәğv edilir:
26.1.1. lisenziyanın (icazәnin) sahibi tәrәﬁndәn müvaﬁq әrizә tәqdim edildikdә;
26.1.2. icazәnin müddәti bitdikdә;
26.1.3. lisenziyanın (icazәnin) sahibi olan hüquqi şәxs, xarici hüquqi şәxsin ﬁlialı, nümayәndәliyi
lәğv edildikdә;
26.1.4. lisenziyanın (icazәnin) sahibi olan ﬁziki şәxsin fәrdi sahibkar kimi fәaliyyәtinә xitam
verildikdә;
26.1.5. mәhkәmәnin müvaﬁq qәrarı olduqda;
26.1.6. lisenziyanın vә icazәnin verilmәsi üçün tәqdim edilmiş sәnәdlәrdә sonralar düzgün
olmayan mәlumatlar aşkar edildikdә;
26.1.7. bu Qanunun 25.4‑cü maddәsindә göstәrilәn mәsәlә ilә bağlı lisenziya vә icazә verәn
orqana yazılı mәlumat verilmәdikdә;
26.1.8. lisenziyada göstәrilmiş fәaliyyәt növü vә icazә lisenziya tәlәb olunan fәaliyyәt növlәrinin
vә icazәlәrin siyahısından çıxarıldıqda;
26.1.9. Azәrbaycan Respublikasının qanunları ilә müәyyәn edilmiş digәr hallarda.
26.2. Lisenziya vә icazә bu Qanunun 26.1‑ci maddәsindә göstәrilәn hallara (bu Qanunun 26.1.5‑
ci maddәsi istisna olmaqla) istinad edilmәklә, lisenziya vә icazә verәn orqanın inzibati aktı ilә lәğv
edilir. Hәmin inzibati akt qәbul olunduğu tarixdәn 2 iş günü müddәtindә lisenziyanın (icazәnin)
sahibinә tәqdim edilir vә ya sifarişli poçt göndәrişi vasitәsilә göndәrilir.
26.3. Ümumi lisenziyada göstәrilәn fәaliyyәt növünün bir vә ya bir neçә alt növünü hәyata
keçirmәk hüququna bu Qanunun 26.1‑ci maddәsindә (26.1.3‑cü vә 26.1.4‑cü maddәlәr istisna
olmaqla) göstәrilәn әsaslar üzrә xitam verilmәsi, hәmin lisenziyada göstәrilәn fәaliyyәt növünün
digәr alt növlәrinin hәyata keçirilmәsinә mane olmur.
26.4. Lisenziyanın (icazәnin) sahibi lisenziyanın vә icazәnin lәğvi haqqında inzibati aktdan
inzibati qaydada vә mәhkәmәyә şikayәt verә bilәr.
http://eqanun.az/framework/32626
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Maddә 27. Lisenziyanın vә icazәnin şәrtlәrinә riayәt olunmasına nәzarәt
27.1. Lisenziya (icazә) sahibinin lisenziyanın vә icazәnin şәrtlәrinә riayәt etmәsinә nәzarәt
müvaﬁq sahәni tәnzimlәyәn Azәrbaycan Respublikasının qanunları ilә müәyyәn olunmuş qaydada
hәyata keçirilir.
27.2. Lisenziyanın vә icazәnin şәrtlәrinә riayәt olunmasına nәzarәt çәrçivәsindә sәyyar
yoxlamalar “Sahibkarlıq sahәsindә aparılan yoxlamaların tәnzimlәnmәsi vә sahibkarların
maraqlarının müdaﬁәsi haqqında” vә “Sahibkarlıq sahәsindә aparılan yoxlamaların dayandırılması
haqqında” Azәrbaycan Respublikasının qanunlarına uyğun olaraq hәyata keçirilir.
27.3. Bu Qanunun 1 nömrәli әlavәsindә nәzәrdә tutulmuş fәaliyyәt növlәrinin hәyata keçirilmәsi
zamanı lisenziyanın sahibi tәrәﬁndәn Azәrbaycan Respublikası qanunlarının tәlәblәrinә vә
lisenziyanın şәrtlәrinә riayәt edilmәmәsi hallarını aşkar edәn nәzarәt orqanı lisenziyanın
dayandırılması vә lәğvi üçün lisenziya verәn orqana әsaslandırılmış tәqdimat göndәrir.
4‑cü fәsil
Mәsuliyyәt
Maddә 28. Lisenziya vә icazә verәn orqanların vә onların vәzifәli şәxslәrinin mәsuliyyәti
28.1. Lisenziya vә icazә verәn orqanın vәzifәli şәxslәri bu Qanunun tәlәblәrinin pozulmasına vә
lisenziyanın (icazәnin) sahibinә vurulan zәrәrә görә Azәrbaycan Respublikasının Mülki Mәcәllәsindә,
Azәrbaycan Respublikasının İnzibati Xәtalar Mәcәllәsindә vә Azәrbaycan Respublikasının Cinayәt
Mәcәllәsindә nәzәrdә tutulmuş hallarda mәsuliyyәt daşıyırlar.
28.2. Lisenziyanın (icazәnin) sahibi ona dәyәn zәrәrә görә lisenziya vә icazә verәn orqan
tәrәﬁndәn kompensasiyanın ödәnilmәsindәn imtinadan inzibati vә mәhkәmә qaydasında şikayәt
verә bilәr.
Maddә 29. Lisenziya vә icazә sahibinin mәsuliyyәti
Bu Qanunun tәlәblәrinin, lisenziya vә icazә şәrtlәrinin pozulmasına görә lisenziyanın (icazәnin)
sahibi Azәrbaycan Respublikasının Mülki Mәcәllәsindә, Azәrbaycan Respublikasının İnzibati Xәtalar
Mәcәllәsindә vә Azәrbaycan Respublikasının Cinayәt Mәcәllәsindә nәzәrdә tutulmuş hallarda
mәsuliyyәt daşıyır.
5‑ci fәsil
Yekun müddәalar
Maddә 30. Qanunun qüvvәyә minmәsi
Bu Qanun 2016‑cı il iyunun 1‑dәn qüvvәyә minir.
http://eqanun.az/framework/32626
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Maddә 31. Keçid müddәaları
31.1. Bu Qanunun qüvvәyә mindiyi günәdәk verilmiş icazәlәr onlarda göstәrilmiş müddәt
bitәnәdәk öz qüvvәsini saxlayır.
31.2. Bu Qanun qüvvәyә mindikdәn sonra lisenziya tәlәb olunan fәaliyyәt növlәrini vә icazәlәri
tәnzimlәyәn qanunlarda müvaﬁq lisenziya vә icazә şәrtlәri tәsbit olunanadәk, hәmin fәaliyyәt
növlәrinә lisenziya vә icazә verilmәsi üçün müvaﬁq icra hakimiyyәti orqanının müәyyәn etdiyi şәrtlәr
tәtbiq edilir.
İlham ӘLİYEV,
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şәhәri, 15 mart 2016‑cı il
№ 176‑VQ

“Lisenziyalar vә icazәlәr haqqında”
Azәrbaycan Respublikasının
2016‑cı il 15 mart tarixli 176‑VQ
nömrәli Qanununa
1 nömrәli әlavә

Lisenziya tәlәb olunan fәaliyyәt növlәrinin (dövlәt tәhlükәsizliyindәn irәli gәlәn hallar istisna
olmaqla) siyahısı
Sıra nömrәsi
1.
1.1.
1.2.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
5.1.
5.2.

Fәaliyyәt növünün adı
Toksiki istehsalat tullantılarının:
utilizasiyası
zәrәrsizlәşdirilmәsi
Özәl tibb fәaliyyәti
Әczaçılıq fәaliyyәti:
dәrman vasitәlәrinin istehsalı
dәrman vasitәlәrinin topdansatışı
dәrman vasitәlәrinin pәrakәndә satışı
Prekursorların:
istehsalı
idxalı
ixracı
tranzit nәql edilmәsi
Tәhsil fәaliyyәti:
mәktәbәqәdәr tәhsil müәssisәlәri
ümumi tәhsil müәssisәlәri (liseylәr vә gimnaziyalar daxil
olmaqla)

5.3.
http://eqanun.az/framework/32626
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5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.
7.10.
7.11.
8.
9.
10.
10.1.
10.2.
11.
12.
13.
14.

http://eqanun.az/framework/32626

ilk peşә‑ixtisas tәhsili müәssisәlәri (peşә mәktәblәri vә peşә
liseylәri)
orta ixtisas tәhsili müәssisәlәri
ali tәhsil müәssisәlәri
әlavә tәhsil müәssisәlәri
dini orta ixtisas tәhsili müәssisәlәri
ali dini tәhsil müәssisәlәri
Rabitә xidmәtlәri:
telefon (mәftilli)
radiotrank vә simsiz telefon
sellülar (mobil) rabitә xidmәtlәri (texnoloji standartın adı
göstәrilmәklә)
İP‑telefoniya (internet telefoniya)
ölkәdaxili telekommunikasiya kanallarının tәşkili
beynәlxalq telekommunikasiya kanallarının tәşkili
mәlumatların ötürülmәsi (data)
sürәtli poçt xidmәti
[2]

Teleradio yayımı fәaliyyәti:
ümumrespublika televiziya yayımı
Bakı şәhәri üzrә televiziya yayımı
regional televiziya yayımı
ümumrespublika radio yayımı
Bakı şәhәri üzrә radio yayımı
regional radio yayımı
әlavә informasiya yayımı
abonentlәrinin sayı 5000‑dәk olan kabel şәbәkәsi yayımı
abonentlәrinin sayı 5000‑dәn yuxarı olan kabel şәbәkәsi yayımı
peyk yayımı
xarici teleradio kanallarının peyk vasitәsilә teleradio yayımının
kodlaşdırılmış qurğularla hәyata keçirilmәsini tәmin edәn fәaliyyәt
Radioaktiv vә ionlaşdırıcı şüalar verәn maddәlәrin
tullantılarının saxlanması
Tәhlükәli yüklәrin nәqliyyat vasitәsilә daşınması
Maye vә tәbii qaz tәsәrrüfatı obyektlәrinin:
quraşdırılması
istismarı
Dağ‑mәdәn işlәri, dağ vә buruq qazmalarının aparılması
Liftlәrin quraşdırılması vә tәmiri fәaliyyәti
A埾�raksionların istismarı
Qaldırıcı qurğuların, metallurgiya avadanlığının, tәzyiq altında
işlәyәn qazanların, tutumların quraşdırılması vә tәmiri
19/25
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15.

16.
16.1.
16.2.
16.3.
16.4.
17.
18.
19.
20.
21.
21.1.
21.2.
22.
22.1.
22.2.
23.
24.
25.

Tәhlükә potensiallı obyektlәrdә istismar olunan avadanlığın vә
texniki qurğuların diaqnostikası vә digәr texniki yoxlamaların
keçirilmәsi
Yanğından mühaﬁzә fәaliyyәti:
müәssisәlәrin vә yaşayış mәntәqәlәrinin müqavilә әsasında
yanğınlardan qorunması
yanğınsöndürmә texnikası mәhsulunun istehsalı vә satışı,
sınaqlarının keçirilmәsi
yanğından mühaﬁzә sistemlәrinin vә vasitәlәrinin
quraşdırılması, texniki xidmәti vә tәmiri
yanğınsöndürmә lәvazimatının, ilkin yanğınsöndürmә
vasitәlәrinin tәmiri vә onlara xidmәt, yanğınsöndürmә
vasitәlәrinin keyﬁyyәtinin bәrpası
Tikintisinә icazә tәlәb olunan bina vә qurğuların mühәndis‑
axtarış işlәri
Tikintisinә icazә tәlәb olunan bina vә qurğuların tikinti‑
quraşdırma işlәri
Tikintisinә icazә tәlәb olunan vә barәsindә mәlumatlandırma
icraatı tәtbiq olunan bina vә qurğuların layihәlәndirilmәsi
Özәl baytarlıq tәbabәti fәaliyyәti
Baytarlıq preparatlarının:
istehsalı
satışı
Bitki mühaﬁzә vasitәlәrinin vә aqrokimyәvi maddәlәrin:
istehsalı
idxalı
Fәrdi ovçuluq tәsәrrüfatlarının tәşkili
İstehsal üçün yabanı dәrman bitkilәri xammalının tәdarükü
Müxtәlif növ möhürlәrin vә ştampların hazırlanması

“Lisenziyalar vә icazәlәr haqqında”
Azәrbaycan Respublikasının
2016‑cı il 15 mart tarixli 176‑VQ
nömrәli Qanununa
2 nömrәli әlavә

Dövlәt tәhlükәsizliyindәn irәli gәlәn hallarla әlaqәdar lisenziya tәlәb olunan fәaliyyәt növlәrinin
siyahısı
Sıra
nömrәsi
1
http://eqanun.az/framework/32626
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Özәl mühaﬁzә fәaliyyәti
2
3
4
[3]

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.

5.9.
5.10.
5.11.

İnformasiya mühaﬁzә vasitәlәrinin layihәlәndirilmәsi vә istehsalı
sahәsindә fәaliyyәt
Biometrik texnologiyaların yaradılması vә hәmin texnologiyalara
xidmәt göstәrilmәsi
Fәrdi mәlumatların informasiya ehtiyatlarının formalaşdırılması vә
informasiya sistemlәrinin yaradılması, onlara xidmәt göstәrilmәsi
Teleradio yayımı fәaliyyәti:
ümumrespublika televiziya yayımı
Bakı şәhәri üzrә televiziya yayımı
regional televiziya yayımı
ümumrespublika radio yayımı
Bakı şәhәri üzrә radio yayımı
regional radio yayımı
әlavә informasiya yayımı
abonentlәrinin sayı 5000‑dәk olan kabel şәbәkәsi yayımı
abonentlәrinin sayı 5000‑dәn yuxarı olan kabel şәbәkәsi yayımı
peyk yayımı
xarici teleradio kanallarının peyk vasitәsilә teleradio yayımının
kodlaşdırılmış qurğularla hәyata keçirilmәsini tәmin edәn fәaliyyәt

“Lisenziyalar vә icazәlәr haqqında”
Azәrbaycan Respublikasının
2016‑cı il 15 mart tarixli 176‑VQ
nömrәli Qanununa
3 nömrәli әlavә

Sahibkarlıq fәaliyyәtinә verilәn icazәlәrin siyahısı
1. tәhlükә potensiallı obyektlәrin dövlәt reyestrindәn keçirilmәsi barәdә çıxarış;
2. tәhlükәli yüklәrin nәqliyyat vasitәsilә daşınmasına, o cümlәdәn ölkә әrazisindәn tranzit
keçirilmәsinә icazә;
3. dini tәyinatlı әdәbiyyatın (kağız vә elektron daşıyıcılarında), audio vә videomaterialların, mal
(mәmulatların) vә dini mәzmunlu başqa mәlumat materiallarının istehsalına, idxalına, ixracına vә
yayılmasına razılıq;
4. dini tәyinatlı әdәbiyyatın (kağız vә elektron daşıyıcılarında), audio vә videomaterialların, mal
(mәmulatların) vә dini mәzmunlu başqa mәlumat materiallarının satışı ilә bağlı ixtisaslaşdırılmış satış
mәntәqәlәrinin yaradılmasına razılıq;
5. dәniz nәqliyyatı sahәsindә beynәlxalq müqavilәlәrә uyğun olaraq verilәn sәnәdlәr;
6. gәmi agenti xidmәtlәrinin göstәrilmәsi üçün sertiﬁkat;
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7. dәniz nәqliyyatı sahәsindә fәaliyyәt göstәrәn tәlim‑tәdris mәrkәzlәrinә, habelә ﬁziki vә
hüquqi şәxslәrә onların fәaliyyәtinin beynәlxalq konvensiyaların tәlәblәrinә uyğun olması barәdә
verilәn şәhadәtnamә;
8. mülki aviasiya sahәsindә beynәlxalq müqavilәlәrә uyğun olaraq verilәn sәnәdlәr;
9. “İxrac nәzarәti haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanununa әsasәn ixrac nәzarәtinә
düşәn malların (işlәrin, xidmәtlәrin, әqli fәaliyyәtin nәticәlәrinin) ixracı, tәkrar ixracı, idxalı, tәkrar
idxalı vә tranziti üçün icazә;
10. “Mülki dövriyyәnin müәyyәn iştirakçılarına mәnsub ola bilәn vә dövriyyәdә olmasına
xüsusi icazә әsasında yol verilәn (mülki dövriyyәsi mәhdudlaşdırılmış) әşyaların siyahısı haqqında”
Azәrbaycan Respublikasının Qanununa әsasәn mülki dövriyyәnin müәyyәn iştirakçılarına mәnsub
ola bilәn vә dövriyyәdә olmasına icazә әsasında yol verilәn (mülki dövriyyәsi mәhdudlaşdırılmış)
әşyaların dövriyyәsinә icazә;
11. ixrac mәqsәdli neft‑qaz fәaliyyәtinә xüsusi iqtisadi rejimin tәtbiqi haqqında şәhadәtnamә;
12. ixrac mәqsәdli neft‑qaz fәaliyyәtinә görә güzәştlәri әldә etmәk üçün Azәrbaycan
Respublikasına idxal edilәcәk avadanlıq vә materialların siyahısının (idxal siyahısının) qeydә
alınması;
13. su obyektlәrindәn xüsusi mәqsәdlәr üçün istifadәyә icazә;
14. dövlәt ekoloji ekspertizasına aid edilәn obyektlәr barәdә ekspert rәyi;
15. atmosfer havasına zәrәrli maddәlәrin atılmasına vә zәrәrli ﬁziki tәsirlәrә icazә;
16. balıqovlama bileti;
17. zooloji kolleksiyaların yaradılmasına, zәnginlәşdirilmәsinә, onlarla ticarәtә, habelә
Azәrbaycan Respublikasına gәtirilmәsinә, onun hüdudlarından kәnara göndәrilmәsinә vә
aparılmasına icazә;
18. kökünün kәsilmәsi tәhlükәsi olan vәhşi fauna vә yabanı ﬂora növlәrinin beynәlxalq ticarәti
(dәnizdәn introduksiya, ixrac, tәkrar ixrac vә idxal) üçün icazә (sertiﬁkat);
19. yaşıllığın götürülmәsi vәrәqi;
20. yerin tәki sahәsindә faydalı qazıntıların çıxarılması, faydalı qazıntıların çıxarılması ilә
әlaqәdar olmayan yeraltı qurğuların tikmәk vә istismar etmәk mәqsәdilә “Dağ‑mәdәn ayırması”
statusunun verilmәsi;
21. geoloji öyrәnilmә mәqsәdi ilә ayrılan yer tәki sahәlәrinә geoloji ayırma statusunun verilmәsi;
22. ionlaşdırıcı şüa mәnbәlәrindәn istifadә ilә әlaqәdar elmi‑tәdqiqat vә tәcrübi‑konstruktor
işlәrinә dair icazә;
23. ionlaşdırıcı şüa mәnbәlәri hesab edilәn qurğuların, radioaktiv maddәlәrin saxlanma
mәntәqәlәrinin, radioaktiv tullantılar anbarlarının layihәlәndirilmәsi, hazırlanması, yerlәşdirilmәsi,
inşası, istismarı vә istismardan çıxarılmasına dair icazә;
24. ionlaşdırıcı şüa mәnbәlәri hesab edilәn qurğular, radioaktiv maddәlәrin saxlanma
mәntәqәlәri vә radioaktiv tullantılar anbarları üçün texnoloji avadanlığın, radiasiya tәhlükәsizliyi
vasitәlәrinin layihәlәşdirilmәsi vә hazırlanmasına dair icazә;
25. radioaktiv maddәlәrin hasilatı, istehsalı, emalı, nәqli vә hәmin maddәlәrdәn istifadә ilә
әlaqәdar işlәrә dair icazә;
26. ixrac edilәn heyvanlara, heyvan mәnşәli mәhsullara vә xammala beynәlxalq baytarlıq
sertiﬁkatı;
27. әt vә әt mәhsullarının üzәrindә nişan qoyulması (baytarlıq damğası vә ştampı);
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28. pestisidlәrin, bioloji preparatların vә aqrokimyәvi maddәlәrin dövlәt qeydiyyatı haqqında
şәhadәtnamә;
29. daxili karantin sertiﬁkatı;
30. bitki vә bitkiçilik mәhsullarının ixracına (tәkrar ixracına) ﬁtosanitar (tәkrar ixrac ﬁtosanitar)
sertiﬁkatı;
31. avtovağzalın (avtostansiyanın) fәaliyyәt göstәrmәsi üçün verilәn pasport;
32. beynәlxalq avtomobil daşımalarını hәyata keçirәn xarici dövlәtlәrin nәqliyyat vasitәlәrinin
Azәrbaycan Respublikasının әrazisinә giriş‑çıxış, yüklәnmә vә tranzit keçid hüququnu
müәyyәnlәşdirәn “İcazә” blankı;
33. Azәrbaycan Respublikası ilә beynәlxalq avtomobil daşımaları haqqında beynәlxalq müqavilә
bağlamış xarici ölkәlәrin әrazisindә beynәlxalq avtomobil daşımalarını yerinә yetirmәk üçün
avtodaşıyıcılara verilәn xarici ölkәlәrin “İcazә” blankı;
34. Azәrbaycan Respublikası әrazisindә avtomobil nәqliyyatı vasitәlәri ilә sәrnişin vә yük
daşımalarını hәyata keçirәn vergi ödәyicilәrinin hәr bir avtomobil nәqliyyatı vasitәsi üçün verilәn
“Fәrqlәnmә nişanı”;
35. vergi ödәyicilәrinin öz istehsal fәaliyyәtini tәmin etmәk üçün işçilәrinin vә özünәmәxsus
yüklәrin daşınmasında istifadә olunan avtomobil nәqliyyatı vasitәlәri üçün verilәn “Xüsusi fәrqlәnmә
nişanı”;
36. ümumi istifadәdә olan avtomobil yolları ilә iri qabaritli vә ağır çәkili nәqliyyat vasitәlәrinin
hәrәkәtinә icazә;
37. avtomobil nәqliyyatı ilә müntәzәm şәhәrdaxili (rayondaxili), şәhәrlәrarası (rayonlararası) vә
beynәlxalq marşrut üzrә sәrnişin daşınması (sәrnişin daşınmasının tәşkili) haqqında müqavilә;
38. tәsisçisi vә ya redaksiyasının daimi yeri Azәrbaycan Respublikasının hüdudlarından kәnarda
olan xarici dövri mәtbu nәşrlәrin Azәrbaycan Respublikasında yayılmasına razılıq;
39. nömrә resurslarının ayrılması vә istifadәsi ilә bağlı müqavilә;
40. radiotezliklәrin ayrılması haqqında qәrar;
41. müvaﬁq icra hakimiyyәti orqanının müәyyәn etdiyi radioelektron vasitәlәrinin istifadәsinә
icazә vәrәqәsi;
42. kәmiyyәt vahidinin dövlәt etalonundan ötürülmәsinin nәticәlәrinә dair kalibrlәnmә
haqqında sertiﬁkat;
43. standart nümunәlәrin vә ya ölçmә vasitәlәrinin tipinin tәsdiq edilmәsi haqqında sertiﬁkat;
44. uyğunluğun qiymәtlәndirilmәsi fәaliyyәtini hәyata keçirmәk sәlahiyyәtini tәsdiq edәn vә
akkreditasiya nişanından istifadә üçün әsas olan akkreditasiya a埾�estatı;
45. xarici ölkәlәrin uyğunluğu qiymәtlәndirәn qurumlarının Azәrbaycan Respublikasının
әrazisindә uyğunluğun qiymәtlәndirmә fәaliyyәtinin razılaşdırılması barәdә a埾�estat;
46. gәminin sanitariya nәzarәtindәn keçmәsi vә ya sanitariya nәzarәtindәn azad edilmәsi
haqqında şәhadәtnamә;
47. yeyinti mәhsullarının gigiyenik sertiﬁkatı;
48. dәrman vasitәsinin dövlәt qeydiyyatı haqqında qeydiyyat vәsiqәsi;
49. dәrman vasitәlәrinin Azәrbaycan Respublikasının әrazisinә idxalına icazә;
50. “Psixotrop vasitәlәr haqqında” Konvensiyanın 1‑ci vә 2‑ci siyahılarında nәzәrdә tutulmuş
psixotrop maddәlәrin idxal vә ixracına icazә;
51. sәlahiyyәtli iqtisadi operator statusunun verilmәsi haqqında qәrar;
52. rüsumsuz ticarәt mağazasının yaradılmasına icazә;
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53. müvaﬁq icra hakimiyyәti orqanı tәrәﬁndәn müәyyәn edilәn güc hәddindәn yuxarı elektrik
enerjisinin istehsalına icazә;
54. elektrik enerjisinin nәqlinә icazә;
55. elektrik enerjisinin paylanmasına icazә;
56. elektrik enerjisinin ixrac vә idxal edilmәsinә icazә;
57. müvaﬁq icra hakimiyyәti orqanı tәrәﬁndәn müәyyәn edilәn güc hәddindәn yuxarı elektrik
qurğularının istismara buraxılış aktı;
58. qazın istehsalına vә tәbii qazın emalına icazә;
59. qazın nәqli üçün icazә;
60. qazın paylanmasına icazә;
61. yeraltı qaz anbarlarının işlәnmәsi, tikilmәsi vә istismarına icazә;
62. sәnaye qaz qurğusunun istismarına icazә;
63. neft vә qaz yataqlarının kәşﬁyyatına icazә;
64. neft vә qaz yataqlarının işlәnmәsi vә hasilatına icazә;
65. neft vә neft mәhsullarının emalına icazә;
66. neft vә neft mәhsullarının boru kәmәrlәri vasitәsilә nәqlinә icazә;
67. әcnәbilәrin vә vәtәndaşlığı olmayan şәxslәrin Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә haqqı
ödәnilәn әmәk fәaliyyәti ilә mәşğul olmaları üçün iş icazәsi;
68. idman mәrc oyunlarının hәyata keçirilmәsi mәqsәdi ilә hüquqi şәxsin akkreditasiyası
haqqında qәrar;
69. xüsusi iqtisadi zonanın qeydiyyat şәhadәtnamәsi;
70. qiymәtli metallardan hazırlanmış mәhsulların, o cümlәdәn zәrgәrlik vә digәr mәişәt
mәmulatlarının dövlәt әyar damğası;
71. Avropa İ埾�ifaqı ölkәlәrinә yeyinti mәhsullarının ixracı üçün verilәn keyﬁyyәt sertiﬁkatı;
72. sәnaye parkının qeydiyyat şәhadәtnamәsi;
73. texnologiyalar parkının qeydiyyat şәhadәtnamәsi;
74. texnoloji biznes inkubatorunun qeydiyyat şәhadәtnamәsi;
75. sәnaye, yaxud texnologiyalar parklarının rezidenti, idarәedici tәşkilatı vә operatoru, habelә
investisiya tәşviqi sәnәdi almış hüquqi şәxslәr vә hüquqi şәxs yaratmadan sahibkarlıq fәaliyyәtini
hәyata keçirәn ﬁziki şәxslәr tәrәﬁndәn texnikanın, texnoloji avadanlıqların vә qurğuların idxalı üçün
tәsdiqedici sәnәd;
76. investisiya tәşviqi sәnәdi;
77. auditor adı almaq üçün verilәn ixtisas imtahanının nәticәlәrini tәsdiq edәn sәnәd;
78. açıq mәkanda reklamın yerlәşdirilmәsinә icazә;
79. malın mәnşә ölkәsini tәsdiq edәn sertiﬁkat;
80. mәdәni sәrvәtlәrin ixracına mәdәni sәrvәtin mühaﬁzә şәhadәtnamәsi;
81. sәrgi, qastrol sәfәrlәri, bәrpa işlәri, tәqdimat, beynәlxalq mәdәniyyәt tәdbirlәrinin keçirilmәsi
ilә әlaqәdar Azәrbaycan Respublikasının milli mәdәniyyәt әmlakının Dövlәt Siyahısına daxil edilmiş
mәdәni sәrvәtlәrin müvәqqәti ixracına mәdәni sәrvәtin mühaﬁzә şәhadәtnamәsi;
82. turistlәrә elektron viza almaq hüququnu әldә etmәk üçün Azәrbaycan Respublikasında fәaliyyәt
[4]

göstәrәn turizm şirkәtinin akkreditasiyadan keçmәsi haqqında qәrar;
83. ümumi istifadәdә olan avtomobil yolları istisna olmaqla, avtomobil yollarının qorunma
(mühaﬁzә) zolağında sahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşğul olmaq istәyәn hüquqi vә ﬁziki şәxslәrlә
bağlanan müqavilә;
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84. tikintiyә icazә;
85. tikinti obyektinin istismarına icazә;
86. audiovizual әsәrin, fonoqramın, kompüter proqramının, mәlumat toplusunun, kitabın
nüsxәlәrinә verilәn nәzarәt markası;
87. sәyyar (mövsümi) ticarәt vә xidmәt yerlәrinin müәyyәn edilmәsinә görә icazә.

İSTİFADӘ OLUNMUŞ MӘNBӘ SӘNӘDLӘRİNİN SİYAHISI
1.

11 noyabr 2016‑cı il tarixli 404‑VQD nömrәli Azәrbaycan Respublikasının Qanunu (“Azәrbaycan” qәzeti, 9 dekabr
2016‑cı il, № 273)

2.

29 noyabr 2016‑cı il tarixli 442‑VQD nömrәli Azәrbaycan Respublikasının Qanunu (“Azәrbaycan” qәzeti, 15 dekabr
2016‑cı il, № 278)
QANUNA EDİLMİŞ DӘYİŞİKLİK VӘ ӘLAVӘLӘRİN SİYAHISI

[1]

11 noyabr 2016‑cı il tarixli 404‑VQD nömrәli Azәrbaycan Respublikasının Qanunu (“Azәrbaycan” qәzeti, 9
dekabr 2016‑cı il, № 273) ilә 1.0.2‑ci maddәdә “müvaﬁq icra hakimiyyәti” sözlәri “dövlәt” sözü ilә әvәz edilmişdir.
[2]

11 noyabr 2016‑cı il tarixli 404‑VQD nömrәli Azәrbaycan Respublikasının Qanunu (“Azәrbaycan” qәzeti, 9
dekabr 2016‑cı il, № 273) ilә 1 nömrәli әlavәnin 7‑ci maddәsi lәğv edilmişdir.
[3]

11 noyabr 2016‑cı il tarixli 404‑VQD nömrәli Azәrbaycan Respublikasının Qanunu (“Azәrbaycan” qәzeti, 9
dekabr 2016‑cı il, № 273) ilә 2 nömrәli әlavәyә yeni mәzmunda 5‑ci maddә әlavә edilmişdir.
[4]

29 noyabr 2016‑cı il tarixli 442‑VQD nömrәli Azәrbaycan Respublikasının Qanunu (“Azәrbaycan” qәzeti, 15
dekabr 2016‑cı il, № 278) ilә 3 nömrәli әlavә ‑ “Sahibkarlıq fәaliyyәtinә verilәn icazәlәrin siyahısı”nın 82‑ci bәndi lәğv
edilmişdir.
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